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 نيويورك تايمز األمريكية: 
تدمير االقتصاد اليمني من الحصار 

إلى استهداف الُعملة

ماليزيا ُتنهي مشاركتها يف العدوان بسحب قواتها من الرياض
واملهرة سقطرى  يف  مطامعه  من  وحت��ذر  االحتالل  برحيل  تطالب  ع��دن  يف  حاشدة  مظاهرات 
السيطرة على عدة مواقع يف »التحيتا« ومصرع عدد من املرتزقة وتدمري 3  آليات

الصاروخ اجلديد أثبت دّقته موقعًا مقتلة يف صفوف 
مرتزقة اجليش السوداين بالساحل الغريب

الصاروخية تزيح الستار  عن »بدر p 1« الذكي 
م��رح��ل��ة يعمل بالوقود الصلب، ودقة إصابته 3 أمتار

الصواريخ 
ال��ذك��ي��ة

رئيس الثورية العليا: استقبال »نتنياهو« مدان والشعب العماين معروف برفضه للتطبيع
غضب واسع الستقبال مسقط رئيس وزراء العدو  واستقبال الدوحة وأبو ظيب فرقًا رياضية صهيونية 
إسرائيل واخلليج: حنو حتالف استراتيجي برعاية أمريكية
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 »بدرP _ 1« الذكي يدّشن ظهوره األول باستهداف معسكر للغزاة في الساحل الغربي:

السيطرة على عدة مواقع يف »التحيتا« ومصرع عدد من املرتزقة وتدمري 3 آليات 

الرئيس املشاط يفتتح املعرض األول للصواريخ الباليستية الذكية والصاروخية تتوعد تحالف العدوان باملزيد

هجومان على مواقع املرتزقة 
وتدمري 3 آليات بطواقمها يف 

»خب والشعف«
 : الجوف

نّ ــذت ُقــــوَّحُت حلجيش وحللجان حلشـعبيّة، ومس حلسـبت، 
عـاَة عمليـات عسـك9يّة مكنوعة يف عـاد من جبهـات محافظة 
حلجـوف، وتكبّـا م9تِزقـة حلعاوحن حأم9يكي حلسـعودي خسـائ9َ 

 رشية ومادية فادلة خالل تلك حلعمليات. 
ف ي جبهة خب وحلشعف، نّ ـذت ولاحٌت من حلجيش وحللجان 
9جومـاً نوعيـاً عىل عـاد من موحقـع حمل9تِزقة، وسـقط عاد من 
حمل9تِزقـة حلذين تانـوح يف تلـك حملوحقع  ني رصيـع وج9يح  نريحن 

حلولاحت حملهاجمة. 
جاء ذلك فيما نّ ـذت ولاحت وخ9ى من حلجيش وحللجان 
حلشعبيّة، 9جوماً آخ9َ عىل موحقَع وخ9ى للم9تِزقة يف منطقة 
ص ـ9 حلحنايا، وجـ9ى خـالل حلعملية حسـكهاحف مجاميع 
حمل9تِزقـة وتعزيزحتهـم، مـا وَدَّى إىل مرصع وإصا ـة حلعايا 

منهم. 
و الكزحمـن مع ذلك، تمّكنـت ُقــــوَّحُت حلجيـش وحللجان من 
تامـري ثالث آليات عسـك9يّة للم9تِزقة  وحسـطة عبوحت ناسـ ة 
زرعكها ولاة حلهناسـة حلعسـك9يّة يف ُتــلٍّ من حلربقاء وصربين 

 خب وحلشعف ويضاً. 
وووضح َمْصـــَاٌر مياحني للصحي ة  أن تامري حآلليات حلثالث 
وسـ 9 عن مرصع وإصا ة عاد من حمل9تِزقـة تانوح عىل مكن تلك 

حآلليات

 : الساحل الغربي
لّققـت ُقـــــوَّحُت حلجيـش وحللجان حلشـعبيّة، 
ومس حلسبت، تقاُّماً مياحنياً جاياحً يف جبهة حلسالل 
حلغ9 ي، ليث تمّكنت من حلسـيط9ة عىل عاة موحقع 

مل9تِزقة حلعاوحن حأم9يكي حلسعودي. 
وووضح َمْصــَاٌر َعْسَك9يٌّ لصحي ة حملسرية 
 أن ولاحت من حلجيش وحللجان نّ ـذت 9جوماً 
نوعيـاً عىل تلـك حملوحقع حلكـي تان يكم9تز فيها 
م9تِزقة حلعاوحن يف منطقة حلكحيكا، وج9ى خالل 

حلهجو2 حسـكهاحف مجاميع حمل9تِزقـة وآلياتهم 
حلكـي تانت 9ناك،  نـريحن مكثّ ـة وم9تزة، ما 
وسـ 9 عن مرصع وإصا ة حلعايا منهم وتامري 

آلية. 
وحنكهـى حلهجـو2  السـيط9ة حلكاملـة عـىل تلك 
حملوحقع، وحغكنا2 جميع ما فيها من عكاد وضمن ذلك 
طقم عسك9ّي، ووشار حمَلْصــَاُر إىل ون جثث حمل9تِزقة 

ما تزحل مكناث9ة يف تلك حملوحقع. 
وتأتي 9ذه حلعملية ضمن حلكقا2 حملياحني حملسكم9 
حلـذي تحّققـه ُقــــوَّحت حلجيـش وحللجان يف جبهة 

حلسالل حلغ9 ي، ليث تانت قبل ويا2 قا تمّكنت من 
تطهري تافة مناطق جنوب تيلو 16  عملية وحسـعة 

مثلت ص عة تربى لقوى حلعاوحن. 
مـن جانـب آخـ9، تمّكنـت ُقـــــوَّحت حلجيـش 
وحللجـان حلشـعبيّة ومس، من تامـري طقمني للغزحة 
وحمل9تِزقـة شـمال وغـ9ب حلكحيكـا، وذلك  وحسـطة 
حلهناسـة  ولـاة  زرعكهمـا  ناسـ كني  عبوتـني 
حلعسـك9يّة، ووسـ 9 تامـري حلطقمـني عـن مرصع 
وإصا ـة جميع مـن تانوح عىل مكنهمـا من عنارص 

حلعاّو. 

 : خاص
حفككح رئيُس حملجلس حلسـيايس حأعىل، 
مهاي حملّشاط، ومس حلسبت، حمَلْع9َِض حأوَل 
للصوحريخ حلباليسـكية حلذتيـة من »ط9حز 
 ارP _ 1«، وذلـك  حضور رئيس لكومة 
حإلنقـاذ عباحلعزيـز  ـن لبكـور ورئيـس 
ومجلـس حلنـوحب يحيـى حل9حعـي ووزيـ9 

حلافاع حللوحء محما نارص حلعاط ي. 
وحسـكمع حل9ئيـُس حملّشـاط مـن قيادة 
حلُقـــــوَّة حلصاروخيـة إىل رشح م ّصل 
عن حملنظومة حلجاياة حلكي تظه9 يف حليمن 

أول م9ة. 
حلُقـــــوَُّة  وصـارت  جانبهـا،  مـن 
حلصاروخيـُة حليمنية  يانـاً وّتات فيه ونها 
قطعـت مشـوحرحً فكح لهـا آفاقاً وحسـعة 
وحلكطويـ9  حلكصنيـع  مجـال  يف  ووحعـاة 

حلصاروخـي مـن خـالل م9َتز حلارحسـات 
وحلبحوث حلكا ع لهـا، معلنًة حمكالَك حليمن 
تقنيـَة حلصوحريـخ حلذتيـة وحلكـي  اوتها 

.»P  _ 1صاروخ »  ار 
حملزحيـا  إىل  حلصاروخيـة  ول ـت  يـاُن 
حلجايا  حلباليسـكي  ـة  الصـاروخ  حلَخاصَّ
قصـري حملـاى، وحلـذي تـم تطويـ9ُه عـن 
حلصاروخ حملحيل  ار وحلا، ويعمُل  الوقود 

حلصلب، لسبما وفاد حلبيان. 
ووشارت حلصاروخية إىل ون دقة »  ار1 
_ P« يف إصا ة حأ9احف 3 ومكار، حأم9 حلذي 
يؤّتا حلاقـة حلعالية حلكـي  لغها حلصاروخ 
نظـ9حً   ،% صص1  حالسـكهاحف  نسـبة  يف 
لحجم وطبيعـة حأ9احف حلكي يكم قص ها 

 وحسطة 9ذح حلصاروخ. 
ون  حلصاروخيـة  حلُقـــــوَُّة  ووّتـات 
حلاعم حلشـعبّي  مخكلف وشكاله وحملجازر 

حلكـي حرتكبت  حق حأط ال وحلنسـاء تان 
حلوقـود حلذي سـارع مـن خطـوحت تقا2 
حلكصنيع حلعسك9ّي، مخاطبًة حأعاحء »عىل 
تحالُــف حلعاوحن ون يعمَا إىل تص ري عاحد 
حاللصائيـات حلكي يقـو2  هـا للصوحريخ 
حلسـا قة، ويارُك ونه وما2 يمن  اليسـكي 
لـن يحـول  ينه و ـني حمكـالك حلُقــــوَّة 

حلافاعية لائل«. 
حلُقـــــوَُّة  دّشـنت  حلسـياق  ويف 

حلصاروخية تج9 كََها للصاروخ حلجايا 
معسـك9حً  P«  اسـكهاحف    _ »  ـار1 
مسـكحاثاً للغزحة وحمل9تِزقة حلسودحنيني يف 

حلسالل حلغ9 ي، ومس ويضاً. 
ون  حلصاروخيـة  حلُقـــــوَّة  ووّتـات 
حلباليسـكي حلجايـَا وصـاب حلهـاف  اقة 
عاليـة موقعـاً خسـائ9َ تبـرية يف ص وف 

قوى حلغزو وحاللكالل. 

هجومان نوعيان على مواقع العدّو يف جيزان ومصرع عدد من الجنود السعوديني واملرتزقة
 : ما وراء الحدود

ومـس  جيـزحن،  جبهـُة  شـهات 
حلسـبت، تصعيـاحً 9جوميـاً نوعيـاً 
وحللجـان  حلجيـش  لُقـــــوَّحت 
عـاد  حقكحـا2  يف  تمثـل  حلشـعبيّة، 
مـن موحقع جيـش حلعاّو حلسـعودي 
وم9تِزقكـه يف عمليكـني من صلكـني، 
حلجنـود  مـن  عـاد  فيهمـا  سـقط 
حلسـعوديني وحمل9تِزقـة  ـني رصيـع 
وج9يـح، وتكبّـاوح خسـائ9َ ماديـة 

مكنوعة. 
َمْصــَاٌر َعْسـَك9يٌّ وفاد لصحي ة 
حملسـرية  ـأن ولـاحت مـن حلجيش 
ومـس،  مسـاء  نّ ــذت،  وحللجـان 
9جوماً نوعياً وحسعاً عىل عاة موحقَع 
يكم9تز فيها جنود حلجيش حلسعودي 
يف حملنطقة، وذلك  عا رصا تَحـ9ّتات 
جنـود حلعـاّو ولجـم ُقــــوَّحتهـم 

9ناك  اقة عالية. 

وووضح حمَلْصــَاُر ونه ج9ى خالل 
حلهجـو2 حقكحا2 تلك حملوحقع  شـكل 
مباغـت، مـا وَدَّى إىل إر ـاك حلجنـود 
حلسعوديني،  الكزحمن مع حسكهاحفهم 
ووقعـت  ومسـّادة  مكثّ ـة   نـريحن 
حلعايَا منهم  ني رصيع وج9يح فيما 

الذ  قيكهم  ال 9حر. 
حلجيـش  ُقـــــوَّحت  وتمّكنـت 
وحللجان خـالل حلهجـو2، من تامري 
آليكني عسك9يّكني للجيش حلسعودي، 
حملهاجمـة  حلولـاحت  قامـت  تمـا 
 ك جـري  ـ9ج »حل9قعة« حلعسـك9ّي 

 عبوحت ناس ة. 
حملهاجمـة  حلولـاحُت  وحغكنمـت 
تميـاٍت مـن حلعكاد حلعسـك9ّي حلذي 
تان يف تلـك حملوحقـع حلسـعودية،  عا 
حقكحامها وحلكنكيل  من تانوح فيها. 
ُقـــــوَّحُت  نّ ــذت  و الكزحمـن، 
حلجيـش وحللجـان حلشـعبيّة 9جوماً 
نوعيـاً آخ9َ عىل عـاة موحقَع يكم9تز 

فيهـا م9تِزقـة حلجيش حلسـعودي يف 
ـود  املزرق، وج9ى خالل  حلكباب حلسُّ
حلعملية حسـكهاحُف مجاميع حمل9تِزقة 
وتحصيناتهم  رض ات نارية مكثّ ة 
ومسّادة، ما وَدَّى إىل مرصع وإصا ة 

عاد منهم. 
من جانـٍب آخ9، وحصلـت ولاحت 
حإلسـناد حملافعـي للجيـش وحللجان 
رض اتهـا عـىل تجمعـات وموحقـع 
جيش حلعاّو حلسـعودي وم9تِزقكه يف 
مخكلف حلجبهات حلحاودية، ورض ت 
ومـس عاة تجمعات لهم يف ُتــلٍّ من 
حل9مضـة وحلحثرية وجبل حإل2  ي يس 
وحلخو ة يف جيزحن، وغ9ب حلسـايس 
يف نج9حن، وقبالة من ـذ علب  عسري. 
حملافعيـة  حلرض ـاُت  ولّققـت 
إصا اٍت دقيقًة وسـ 9ت عن مرصع 
وإصا ة عاد من حلجنود حلسـعوديني 
وحمل9تِزقـة وتبّاتهـم خسـائ9َ مادية 

مكنوعة. 
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 غضب واسع الستقبال مسقط نتنياهو والدوحة وأبو ظبي فَرقًا رياضية صهيونية:

 رئيس اللجنة الثورية العليا يوّجه الشكر للحكومة الماليزية:

 باعوم يتوّعد بإقامة المظاهرات القادمة 
أمام معسكرات ومقرات تحالف االحتالل 

الرئيس املّشاط يصدر قرارات بإنشاء الهيئة العامة لشؤون 
القبائل وإعادة تنظيم هيئة الشؤون اإلنسانية 

إسرائيل تغزو عواصم الخليج: نحو تحالف اسرتاتيجي برعاية أمريكية

ماليزيا تعلن إكمال انسحابها من 
تحالف العدوان على اليمن

 : متابعات
تلّقـت دولُة حلعاوحن حلسـعودّي ص عًة جاياًة من ِقبَـِل ماليزيا، حلكي وعلنت، 
ومس حلسـبت، إتماَل حنسحا ها من دول تحالف حلعاوحن حأم9يكي حلسعودّي عىل 
حليمـن؛ تن يـذحً للق9حر حلذي حتخذتـه حلحكومة حملاليزية حلجاياة  9ئاسـة مهاتري 

محما يف يونيو حملايض  الخ9وج من تحالف حلعاوحن. 
ووعلنت دولة ماليزيا، مسـاء حلجمعة حل ائـت، ون قوحتها حملوجودة يف عاصمة 

دولة حلعاوحن حل9ياض قا حنسحبت  الكامل وعادت إىل ماليزيا. 
جاء ذلك عىل لسـان وزيـ9 حلخارجية حملاليزي، سـيف حلايـن َعباحلله يف ترصيح 
عقـب لقائه  وزي9 خارجية حلعاوحن حلسـعودّي عادل حلجبـري، حلذي تان يف زيارة إىل 
توحالملبور،  أن قوحت  الده حلكي حنضمت للكحالف  قيادة حلسعوديّة، غادرت حل9ياض. 
ووضاف َعباحلله، ونه وَْطَلَع وزي9 خارجية حلعاوحن حلسعودّي عىل ق9حر حلحكومة 

حملاليزية  انسحاب  الده من حلكحالف حلعسك9ّي. 
وتان وزي9 حلافاع حملاليزي محما سا و، وعلن يف يونيو حملايض ون  الده وعادت 

حلنظ9  كوحجا9ا حلعسك9ّي يف دولة حلعاوحن حلسعوديّة. 
يذتـ9 ون حلحكومـة حملاليزية حلسـا قة حملوحليـة لاولة حلعاوحن ورسـلت ولاة 
عسـك9يّة إىل حل9ياض يف 15ص2 تحت ذريعـة إجالء موحطنني ماليزيني من حليمن، 

يف فرتة رئيس حلحكومة حملاليزي حلسا ق، نجيب َعباحل9زحق )9صص2 ـ أ1ص2(. 
وإزحَء 9ـذه حلخطـوة شـك9 رئيُس حللجنـة حلثورية حلعليا محمـا عيل حلحوثي 
رئيـس حلحكومة حملاليزية مهاتري محما ووزي9 خارجيكها سـيف حلاين عباحلله، 

معكربحً 9ذه حلخطوة حنكصارحً ملظلومية حلشعب حليمني. 
وقال رئيس حلثورية حلعليا يف منشور له عىل موقع حلكوحصل حالجكماعي تويرت: 
إن إعالَن ماليزيا حنسـحا َها حلكيل »من جيوش حملعكاين عىل حليمن« يمثل ص عة 
موجعـة  وجه حلجبـري »معِلن حلعاوحن عىل حليمن«، مشـريحً إىل  يان ماليزيا حلكي 

وعلنت فيه »حرتكاب حلعاوحن صصص5 خ9ق للقانون حإلنساني«. 

عدن.. الحراك الثوري ينّظم مسرية شعبية 
كربى للمطالبة برحيل االحتالل ورفض 

األنبوب النفطي باملهرة 
 : عدن

شهات ماينُة عان حملحكلة، ومس حلسبت، مسريًة شعبيًة تربى نّظمها مجلُس 
حلحـ9حك حلثوري؛ حلكجاجاً عىل ت9ّدي حأوضاع حالقكصادية وحملعيشـية وللمطالبة 
 9ليل دول حلعاوحن من ورحضيهم ورفضاً لاللكالل حلسعودّي وحإلمارحتي ملحافظة 

حمله9ة وجزي9ة سقط9ى. 
ويف حملسرية حلكي جا ت حلشوحرَع حل9ئيسية  ماي9ية ت9يرت وشارك فيها حآلالُف 
مـن و ناء ونسـاء محافظة عان رّدد حملشـارتون فيها شـعارحٍت طالبت  9ليل 
حاللكالل، رحفعني يافطاٍت ُتكب عليها »ي9لل حاللكالل حلسـعودّي حإلمارحتي« و«ال 
تحالف  عا حليو2« و« ا ي9للوح  ا ي9للوح« َو« نكضامن مع و ناء حمله9ة وسقط9ى 

ون9فض ما ونبوب حلن ط حلسعودّي يف ورضنا«. 
ولقيـت حملسـرية حلشـعبية حلغاضبة يف عـان حلكثريَ مـن حلعوحئـق يف محاولة 
إلفشـالها، ليث عما جنوُد حلحـزح2 حأمني حلكا ع لاللكالل حإلمارحتي إىل إفشـال 
حملظا99ة ومنع إقامكها يف شـوحرع عان وتشـايا حإلج9حءحت حأمنية حملعقاة، تما 
وقامت حلعايَا من نقاط حأمنية حلكا عة لاللكالل عىل إيقاف 7  اصات من وعضاء 
ومنارصي حملجلس حلثوري يف ماينة حلكوح9ي  عان وعا2 حلسماح لهم  املشارتة 

يف مسرية حأمس  ك9يرت. 
إىل ذلك نّاد حلقيادي يف حلح9حك حلجنو ي فادي  اعو2  إج9حءحت حأجهزة حأمنية 
حلكا عـة لاللكـالل حإلمارحتـي يف ماينة عان تجـاه حملكظا99ين ومنع حملشـارتني 

حلقادمني من ماي9يات وخ9ى حلاخول إىل سالة حملظا99ة  ك9يرت. 
وقـال  اعو2 يف منشـور عىل ص حكه  ـ »فايسـبوك« مسـاء ومس حلسـبت، 
سـيضط9وننا غاحً للقيـا2  ها وما2 معسـك9حت ومق9حت تحالـف حاللكالل.. فال 
تخكربونـا، مضي اً: رغم حلكجـاز موحتبنا ورغم حلكشـايا حأمني وحلحصار عىل 
ت9يـرت إال وننـا وقمنا مظا99تنا  نجاح وغاح وشـا ووقوى، مبينـاً ون 9ذه حلعقلية 
حلكافهـة وحلبلياة وحملنبطحة حلذليلة وما2 حأجنبي لن توق نا وسـكقا2 مسـريحتنا 

رغماً عن ونوفكم. 

 : خاص
وصـار رئيـُس حملجلـس حلسـيايس حأعىل 
مهاي حملّشاط، ومس حلسـبت، ق9حَرين  شأن 
إَعاَدة تنظيم حلهيئة حلوطنية إلَدحَرة وتنسـيق 
حلكـوحرث،  وموحجهـة  حإلنسـانية  حلشـؤون 
وإنشـاء حلهيئة حلعامة لشؤون حلقبائل لسنة 

أ1ص22. 

تكمكـع  حلهيئـة  ون  عـىل  حلقـ9حر  ونـص 
 الشـخصية حالعكباريـة وحالسـكقالل حملـايل 
وحإلدحري وتخضـع إلرشحف رئيـس حلاولـة، 
ويكـوىل إدحرتها )مجلس إَدحَرة حلهيئة( حملكون 
من ماي9 مككب رئاسـة حلجمهورية رئيسـاً 
ملجلـس حإلَدحَرة، نائـب رئيـس حلهيئـة نائبـاً 
ل9ئيس حملجلس، ووعضاء يمثّلون )12( وزحرة 

 اإلضافة إىل جهاز حأمن حلقومي. 

تمـا نَـصَّ قـ9حر إنشـاء حلهيئـة حلعامـة 
حلهيئـة  تكمكـع  » ـأن  حلقبائـل  لشـؤون 
 الشـخصية حعكبارية وتكون لها ذمة مالية 

مسكقلة وتخضع إلرشحف رئيس حلاولة »
إىل ذلك صار ق9حر رئيس حملجلس حلسيايس 
حأعىل  كعيـني صالح ولما محمـا حلضبيبي 
وولمـا عباحل9لمـن حلنهـاري عضويـن يف 

مجلس حلشورى. 

 : إبراهيم السراجي
وثـار حسـكقباُل سـلطنة ُعمـان وسـلطان 
حلكيـان  وزرحء  ل9ئيـس  سـعيا  قا ـوس  ـن 
حلعاصمـة  يف  نكنيا9ـو  حلصهيونـي  نيامـني 
حلعمانية مسـقط، حلكثريَ من ردود حأفعال عىل 
حملسـكويني حملحـيل )دحخل حلسـلطنة( وحلع9 ي، 
وحلكي لم يجا وزي9 حلخارجية حلعماني يوسـف 

 ن علوي ويَّ ل9ج فيها. 
تان وحضحاً عىل حملسـكوى حلشعبي حلعماني 
رفُض 9ذه حلزيـارة وَسعاَن ما حنطلقت لملة 
»ُعمانيـون ضـا حلكطبيع« يف موحقـع حلكوحصل 
حالجكماعـي، شـارك فيها حآلالف من حلنشـطاء 
حلعمانيـني، معربين عن رفضهـم حلقاطع لكل 
وشـكال حلكطبيـع، رد فعل ال  ا ونـه ل ت حنكباه 
حلقيـادة حلعمانيـة إىل مغبـة حلكـورط يف ملـف 

حلكطبيع. 
فلسـطينياً، سـارعت ل9تة فكـح إىل إعالن 
موق ها وقالت يف  يان: »إن زيارة رئيس وزرحء 
حاللكـالل حإلسحئيـيل نكنيا9و لسـلطنة ُعمان 
9و نسـف ملبادرة حلسـال2 حلع9 ية حلقائمة عىل 
وسـاس حأرض مقا ل حلسال2 حلشـامل ومن ثَمَّ 
إقامة حلعالقات  ني حلاول حلع9 ية وإسحئيل«. 
ووضافت حلح9تة معكربة ون »ُتـّل ما يحاث 
9ـو تطبيق رصيـح لخطـة نكنيا9و توشـن9 
غ9ينبـالت، حلكي من و9م  نود9ـا فكح عالقات 
مع حلاول حلع9 ية وإسحئيل ثم حلنظ9 يف حلسال2 

مع حل لسطينيني«. 
ومـا يف حليمـن فجـّاد ونصـاُر حللـه موقَ هم 
حلثا ـت وحملبائي من وية خطـوحت للكطبيع مع 
حلكيان حلصهيوني وقال رئيـس حللجنة حلثورية 
محما عـيل حلحوثـي: إن »زيارة رئيـس وزرحء 
تيان حاللكالل لُعمان ماحنٌة، وحلهاف منها عزل 
عمـان من وي لعب لـاور إيجا ي يف حملسـكقبل 
مع لل ائها ووصاقائهـا، وتان حأل9ى  ها ون 
تأخـذ حلعربة من دول طبّعت وخرست يف حأخري 

شعبها ووالً وحأمة  كلها ثانياً«. 
ووّتــا حلحوثي ون »حلشـعب حلعماني حمل عم 

 الع9و ة موق ه مع9وف: رفض حلكطبيع«. 

لضوٌر صهيونيٌّ مكعّاد يف حلخليج  •
لم تكن زيـارة نكنيا9و للعاصمـة حلعمانية 
9ـي حلحـاث حلوليا، ف ـي حلوقت ذحتـه تانت 
ُتـلٌّ من حلعاصمة حإلمارحتية و وظبي وحلقط9ية 
حلاولـة تسـكضي ان ف9قـاً رياضيـة تشـارك 
حلاولكـان  يف  طولكـني تسـكضي هما  رسـمياً 
وخاللهما ُرِفَع حلعَلم حلصهيوني وُعِزَف نشيُاه 

حل9سمي. 
يف 9ـذح حلسـياق تسـاءل  يـان ل9تـة فكح 
حلعلنـي  حلكطبيـع  »مـا جـاوى  حل لسـطينية 
مـن قبـل ُعمان وقطـ9 وحإلمـارحت مـع حلعاو 
حلصهيوني يف 9ذح حلوقت، و9م ليسوح دول طوق 

وموحجهة مع حاللكالل؟«. 
مـن جانبه، قـال حملكحاث  اسـم حلخارجية 
حإلي9حنية  ه9ح2 قاسـمي إنـه »من وجهة نظ9نا 
ال ينبغي للاول حإلسـالمية  املنطقة ون ت سـح 
للكيـان حلصهيوني حلغاصب و ضغط من حلبيت 
حأ يض  الكَحـ9ّك إلثارة فكن ومشـاتل جاياة 

يف حملنطقة«. 

تلمـُة حلـرس يف حملنامـة: مجلـُس   •
حلكعاون »حلصهيوني«

وجات حلاوُل حلخليجية حلكي تشـها عالقكها 
 الكيـان حلصهيونـي تنامياً وحضحـاً، يف زيارة 
نكنيا9ـو لعمـان ف9صًة للكعبري عـن رغبكها يف 
حلوصـول إىل تحالـف، تعا له حلواليـات حملكحاة، 
حلخليجيـة  إسحئيـل  اسـم  حلـاول  يجمـع 
»موحجهة إيـ9حن« وَْو ما وص ه وزي9 حلخارجية 
حلسعودّي عادل حلجبري »تحالف حلرشق حأوسط 

حالسرتحتيجي«. 
وحسـكضافت حلعاصمـُة حلبح9ينيـة حملنامة، 
ومس حلسبت، مؤتم9َ حأمن حلسنوي حلذي يجمع 
حلـاول حلخليجيـة  الواليـات حملكحـاة  حضور 
وزرحء خارجيـة حلاول حلخليجيـة ووزي9 حلافاع 
حأم9يكـي جيمـس ماتيـس، ومن 9ناك وشـاد 
وزيـ9 حلخارجية حلبح9يني  ما وص ها »لكمة 
حلسلطان قا وس«، عىل خل ية حسكقبال حأخري 

ل9ئيس حلوزرحء حإلسحئييل. 

قبيل حنعقاد حملؤتمـ9 تان حل9ئيس حأم9يكي 
دونالـا ت9حمب يف دفاعه عن حلنظا2 حلسـعودّي 
يف قضيـة حلصحايف جمال خاشـقجي، قال: إن 
»حلسـعوديّة قامت  أمور جياة نحو إسحئيل«. 
إشـارة حلكقطهـا حلنظـا2 حلسـعودّي وحعكرب9ا 
تلمة حلرس للخ9وج من وزمة خاشـقجي، و9و 
مـا وّتــاه وزيـ9 حلخارجيـة حلسـعودّي خالل 
مشـارتكه يف مؤتمـ9 حملنامة  قولـه: إن عملية 
حلسال2 سـككون م كالاً للكطبيع مع إسحئيل. 
9ذه حمل9ة لم يقل حلجبري إن عملية حلسال2 قائمة 
عىل ما يسمى »حملبادرة حلع9 ية« يف تحول يشري 
إىل حسـكباحلها  ص قة حلق9ن حلكي تمنح حلكيان 
حلصهيوني حلسيادة عىل حلقاس حملحكلة ومعظم 

حأرحيض حل لسطينية. 
تما  اح وحضحاً ون مجلس حلكعاون حلخليجي 
لم يعـا قـادرحً عىل حاللكئـا2 يف ظـل حأزمة مع 
قط9 ولم يعـا له وي دور يف رعاية مصالح دول 
حلخليج، غري ون 9ذح حملجلس َسعاَن ما يكناىس 
خالفاتـه وتقبَُل ُتـلٌّ من حلسـعوديّة وحإلمارحت 
وحلبح9يـن حلجلـوَس جنبـاً إىل جنـب مع قط9، 
مكناسـية حملقاطعـة حملعَلنة عنامـا يكون ذلك 
 حضـور حلجانـب حأم9يكي ملناقشـة حلجوحنب 
حملكعلقـة  الكطبيـع مع إسحئيل  ـل وحلكحالف 

معها. 
حلخارجيـة  وزيـ9  قـال  حلسـياق،  9ـذح  يف 
حلسـعودّي: إن »حلكعـاون حأمنـي مـع قطـ9 
مسكم9ّ وتحالف حلرشق حأوسط حالسرتحتيجي 
لن يكأث9  الخالف معها«، تعبري جاء  عا تلمة 
وزيـ9 حلافـاع حأم9يكي جيمـس ماتيس حلذي 
قـال إن حلواليـات حملكحـاة »لن تقـَف مككوفًة 
وما2 تطويـ9 إي9حن  9نامجها حلنـووي، مبيناً: 
وسـكوحصل حلرشحتة مع دول حلخليج لكحقيق 

حالسكق9حر ». 
ويكضح ون حأزمة حلخليجيـة تظلُّ تأثريحتُها 
منحـرصًة يف إطـار حلـاول حلخليجيـة ولَا9ا؛ 
لكبقـى حملنظومـة قائمـًة فقـط عـىل مصلحة 
حلكيان حلصهيوني وإدخالـه يف تحالف وم9يكي 
خليجي يكوقع ون حإلعالَن عن تشـكيله رسـمياً 

سيكون ق9يباً. 
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 : صعدة
ودحن حجكماٌع لقيادة محافظة صعاة، 
ومس حسكم9حَر ج9حئم حلعاوحن حأم9يكي 
وحإلمـارحت  حـق  حلسـعوديّة   قيـادة 
حملانيـني، مؤّتــاحً  ـأن حلج9حئم لن تُم9َّ 
دون عقاب وسـككم ماللقـة م9تكبيها 

عرب حملحاتم حملحلية وحلاولية. 
وناقش حالجكماُع حلذي ت9وّسه محافظ 
صعـاة ُسـبَُل وطـ9ق مكا عـة م9تكبي 
حلج9حئم  حق و ناء محافظة صعاة، ويف 
مقامكها ج9يمة حلعاوحن حلكي حسكهاف 
فيهـا لافلة محملة  اأط ال يف سـوق 
ماينـة ضحيـان، مؤّتــاحً عـىل و9ميّة 
مكا عـة مج9مـي حلحـ9وب يف حملحاتـم 

حملحلية وحلاولية. 
ويف حالجكماع حلذي حسـكع9ض تق9ي9حً 
قامـه مايـ9ُ مككـب لقـوق حإلنَْسـان 
 محافظة صعاة عـن حلج9حئم حمل9تَكبة 
 حق و ناء حملحافظة وحلكي رحح ضحيكها 
آالف حملانيـني مـا  ـني شـهيا وج9يح، 
و 9ز9ا حسـكهاحف لافلة وط ال وسـط 
سـوق ماينة ضحيان يف حلـ9 من شـه9 
وغسـطس حل ائـت، وحلكـي حعـرتف  ها 
تحالف حلعـاوحن ورحح ضحيكها 6ص1 ما 

 ني شهيا وج9يح. 
ولّث حملحافُظ عـوض تافَة حلجهات 
ـة  َخاصَّ حلعالقـة  إعـاحد مل ـات  ذحت 
تشـمل تافـة حلج9حئـم حلكـي حرتكبهـا 
وي9تكبها حلعاوحن  حق حلشـعب حليمني 
منذ حلـ26 من مارس 15ص22، فيما ودحن 
حملجكمعون حسـكم9حر حلعـاوحن  ارتكاب 
حلج9حئم  حق حملانيني، وحلكي تان آخ99ا 
حسكهاحف مغسل للخرضوحت يف ماي9ية 
 يـت حل قيه  محافظـة حلحاياة، وحلكي 
رحح ضحيكهـا نحـو 32 مـا  ني شـهيا 
وج9يـح، معكربين ذلك ج9حئـَم ل9ب ال 
تسـقط  الكقـاد2، وسـينال م9تكبيها 

جزحَء9م حلعادل. 
وتط9ق حالجكماع لعاد من حإلج9حءحت 
حلقضائيـة حلكي يكـم حتّخاذ9ُـا إزحء تلك 
حلج9حئـم، وحلكي حسـكع9ض فيها حلنيا ُة 
حلعامـة عـادحً مـن حملل ـات حلكـي يكـم 
إعاحد9ـا ملاللقة تحالف حلعـاوحن وما2 
حملحاتم حلاولية وحملحلية، تما ُقّا2 خالل 
حالجكمـاع تق9يـ9 إلَدحَرة حلبحث حلجنائي 
وحأدلـة  حلج9حئـم  تلـك  تح9يـز  لـول 
حلجنائيـة حلكـي تـم معاينكها مـن قبل 

حملعنيني يف مسارح حلج9يمة. 
ويف حلخكا2 وقـ9 حملجكمعون عادحً من 
حإلج9حءحت حلهادفـة عن تي ية حلكعاطي 

مـع ج9حئم حلعـاوحن  حـق حملانيني من، 
وتسـهيل  وحأرشـ ة  حلكوثيـق  ليـُث 
حالسك ادة من حملعلومات حلكي تكضمنها 

ة  كلك حلج9حئم.  حلكقاري9 حلَخاصَّ
ويف سـياق من صل، ناقش محافظ 
غمـ9  ماي9يـة  قيـادة  مـع  صعـاة 
حلحاودية خالل زيارته، ومس حلسـبت، 
حلخامـات  مـن  حملاي9يـة  حلكياجـات 
حأساسـية، وحلكـي وّتـــا فيهـا عىل 
رضورة توفري حاللكياجات حأساسـية 
ة يف ظل ما تم9  ه حلبلا  للماي9ية َخاصَّ
من عاوحن ظالم ولصار جائ9، مهيباً 
 كعـاون تافـة حلجهات مع حلسـلطة 

حملحلية  املاي9ية. 
و9ميّـة تحسـني  إىل  ول ـت عـوض 
حأدحء وحلعمـل حإلدحري للمجلـس حملحيل 
للماي9ية وحلعمل عـىل حلنهوض  عملية 

حلكنمية وتحسني مسكوى حلخامات. 
 ـاوره وشـار مايـ9ُ حملاي9يـة ع9يج 
إىل حلجهـود حلكي تبذلها قيادة حلسـلطة 
للنهـوض  عمليـة  حملحليـة  املاي9يـة 
حلكنميـة وتوفري ما ومكـن من حلخامات 
حأساسـية يف ظل حسـكم9حر حلعـاوحن.. 
يف  حملاي9يـة  و نـاء  حسـكم9حر  مؤّتـــاحً 

صمود9م ملوحجهة حلعاوحن. 

 : حجة
حلككافـل  مؤّسسـكا  وزعـت 
حالجكماعـي وول9حر حليمـن  الكعاون 
مـع منظمـة  نـت حلحسـني، ومـس 
حلسبت، صص2 لقيبة مارسية ومبالَغ 
وحمل قوديـن  حأسى  أ نـاء  ماليـة 

 محافظة لجة. 
ووثنـاء حلكوزيع حلـذي لرضه عاٌد 
مـن وتالء محافظـة لجـة، و9ـم 
محما عيل حلقـايض حلاتكور عباحمللك 
حلحمـزي،  وحلاتكـور طـه  لجـاف، 
وحملايـ9 حلكن يذي لصنـاوق حلنظافة 
وحلكحسني حملهناس محما حلكحالني، 
وشاد حلوتيل حلقايض  الل كة حلك9يمة 
حالجكماعـي  حلككافـل  ملؤّسسـكي 
وول9حر حليمن وما تقو2  ه من جهود 
 الكعـاون مع منظمة  نت حلحسـني 

لال9كما2  أ نـاء حأسى وحمل قودين 
ـًة يف ظـل حأوضـاع حملعيشـية  َخاصَّ
حلصعبـة حلكـي يم9  هـا حلبلـا ج9حء 

حسكم9حر حلعاوحن وحلحصار. 
تقامـه  مـا  حلقـايض  وثّمـن 
حملؤّسسكان من مسا9مات للكخ يف 
وحأعبـاء  حملوحطنـني  معانـات  مـن 

حالقكصاديـة حلكـي وثقلـت تا9لهـم، 
مشـريحً إىل ون تقايَم حلعون وحملساعاة 
أس حأسى وحمل قوديـن 9ـو وقـل 
مـا يمكـن تقايمـه لهـم للكخ يـف 
مـن معاناتهـم، مؤّتـــاحً ون قيـادة 
حملحافظة تويل و ناء حلشهاحء وحأسى 

وحمل قودين ُجلَّ ح9كمامها. 

أخبار

 قبائل بني مطر تؤّكــد 
مواصلة النفري العام لرفد 

الجبهات باملزيد من الرجال
 : صنعاء

وّتــات قبائُل ماي9ية  نـي مط9  محافظة صنعاء، 
ومس حلسـبت، جهوزيكَها حلكاملة ل9فا حلجبهات  املزيا 

من حل9جال وحلغذحء ملوحجهة حلغزحة وحملعكاين
 ويف حللقـاء حلقبـيل حلـذي لضـور وتيـل حملحافظـة 
للقطـاع حلغ9 ي ولمـا حلصماط ووتيـل وزحرة حأوقاف 
صالح حلخوالني يف سـبيل حلافاع عـن حلوطن وحلذود عن 
حلعـ9ض وحأرض لكى تح9ي9 تافة حلـرتحب حلوطني من 
دنـس حلغزحة وم9تِزقكهم، مؤّتــاين عىل رضورة تعزيز 
حالصط ـاف وحلوقوف يف خناق وحلـا للكصاي للعاوحن 
وودوحتـه وحلكوعية  ُمَخّططاته حل9حمية لكمزيق حلنسـيج 

حالجكماعي وت كيك حلجبهة حلاحخلية. 
 وخـالل حللقاء حلقبَـيل دعت تلمـة حملحافظة حلكي 
ولقا9ـا ماي9 مككـب حلرت ية 9ادي عمـار جميَع و ناء 
محافظـة صنعاء إىل حلكنبـه من ُمَخّططـات حلعاوحن 
حلكي تحاول خلخلة حلصف حلوطني  عا حل شـل حلذريع 
عسـك9يًّا وسياسـيًّا، مؤّتــاة عىل و9ميّة حالسكم9حر 
يف رفـا حلجبهات  ال9جـال وحلغذحء للـذود عن لياض 

حلوطن. 
من جانبهم، دعا مشـايخ ووجهاء ووعيان  ني مط9 
تافـة قبائـل حليمـن للكوجه لجبهـات حلعـزة وحلك9حمة 
لوضـع َلــّا النكهـاتات حلغـزحة وحلـ9د عىل حسـكخاح2 

حلعاوحن للورقة حالقكصادية. 
إىل ذلك، وشـاد مرشف حملحافظة َعباحلباسـط حلهادي 
 كضحيـات قبائل  ني مط9 وتافـة ماي9يات حملحافظة 
يف حلافـاع عن حلوطن وومنـه وحسـكق9حره، مؤّتــاحً عىل 
وحلكَحــ9ّك  للمسـئولية  حلجميـع  حسكشـعار  رضورة 
للجبهـات للكصاي للعـاوحن وإفشـال ُمَخّططاته حلكي 

تسكهاف حليمن ورضاً وإنَْساناً. 

»التغذية املدرسية« توّزع 
املساعدات الغذائية ألكثَر من 

450 ألف أسرة يف 12 محافظة 
 : خاص

دّشـن مرشوُع حلكغذية حملارسـية وحإلغاثة حإلنَْسانية، 
ومس حلسـبت، عملية توزيع حملساعاحت حلغذحئية لـ ص95 

ول اً َو5أ2 وسة نازلة ومكرضرة يف 12 محافظة. 
وووضـح ماي9 عا2 حملرشوع لمـود حأخ29 ون حل 9ق 
حملياحنية حلكا عة للمرشوع  ـاوت عملية حلكوزيع يف ور ع 
 57 ول ـاً و592 وسة  صعـاة،  6أ  محافظـات منهـا 
ول ـاً َو155 وسة  ـإب، 91 ول ـاً َو353 وسة  كعـز، 29 
ول ـاً َو739 وسة  عمـ9حن، ضمـن خطة شـه9 وتكو 9 
للعا2 حلجـاري، مؤّتــاحً  أن حلعملية سـكباو حلكوزيع يف 
 قية حملحافظات حملسـكهافة منهـا: أ آالف و929 وسة 
 صنعـاء، أ2 ول اً و3ص1 وس  البيضـاء، 33 ول اً و29أ 
وسة  املحويـت، 33 ول ـاً و299 وسة  حجـة، 63 ول اً 
و3أأ وسة  ول ـاً   15 حلعاصمـة،  وأ67 وسة  أمانـة 
 الحايـاة، و9 آالف و231 وسة  الجوف، 3 آالف و119 
وسة  مـأرب« فـور حالنكهـاء مـن عملية ت9ليـل حملوحد 

حلغذحئية. 
ووشار حأخ29 إىل ون عملية حلكوزيع حلكي ترشف عليها 
لجان م9تزيـة ومحلية تكم عرب ولف وأ92 م9تَز رصف 
مكوحجاة يف ماحرس 92 ماي9ية  املحافظات حملسـكهافة 
لضمان إيصالها ملسكحقيها، مثمناً دعم  9نامج حأغذية 
حلعاملـي وإسـهاماته يف تخ يـف وعبـاء حأس حملكرضرة 
وحلنازلة، ال سـيما يف ظل حلظ9وف حالسكثنائية حلصعبة 

حلكي تم9  ها  الدنا. 

قيادة محافظة صعدة تناقش طرق مالحقة تحالف العدوان ومرتكبي الجرائم بحق املدنيني يف املحافظة

مؤّسستا التكافل وأحرار اليمن توّزعان 200 حقيبة 
مدرسية على أبناء األسرى واملفقودين بحجة

 المحافظ يزور »غمر« الحدودية ويشّدد على ضرورة تحسين الخدمات:

قبائل شبام كوكبان تجّدد دعَمها املطلق للجيش واللجان الشعبّية يف مواجهة العدوان 
 : المحويت

جّادت قبائُل ماينة شـبا2 توتبان 
حلسـبت،  ومـس  حملحويـت،  محافظـة 
وحللجـان  للجيـش  حملطلـق  دعَمهـا 
حلشعبيّة يف موحجهة قوى حلعاوحن لكى 

تحقيق حلنرص. 
ويف حلوق ة حاللكجاجية حلكي شـارك 
فيهـا ممثلو حملجلـس حملحـيل وحلعقال 
حملشـارتون  ج9حئـم  نـّاد  وحملشـايخ، 
حلعاوحن  حق شـعبنا حليمنـي وآخ99ا 
حسـكهاحف موحطنـني يف ماي9تـي  يت 
حل قيـه وحلحايل يف محافظـة حلحاياة، 

مناشـاين ول9حر حلعالم ممن تبقى لهم 
ضمائـ9ُ لية إلدحنة حلعـاوحن وج9حئمه 
حليوميـة  حـق وط ـال ونسـاء حليمن 

وحملطالبة  وقف حلعاوحن وحلحصار. 
ودعـت قبائل ماينة شـبا2 توتبان 
جميـع حملكونات حلسياسـيّة يف حملاي9ية 
إىل حلكَحـ9ّك حل عال حنطالقاً من حلشعور 
 املسـؤولية يف حلكصاي للعـاوحن ورفا 
وقوحفـل  وحل9جـال  حلجبهـات  املـال 
وت ويـت  حلخالفـات  ونبـذ  حلعطـاء، 
حل 9صـة عـىل قـوى حلغـزو وحاللكالل 
وتوليا حلص وف لكح9ي9 تامل حأرحيض 

حليمنية من دنس حلغزحة وم9تِزقكهم.

مرتزقة العدوان 
ينهبون مدارس 

يف عدن 
 : عدن

تشـف موحطنون ووولياُء حأمور 
يف ماينـة عـان حملحكّلـة عـن قيا2 
حمل9تِزقـة  نهب مسـاعاحت تكضمن 
للطـالب  مارسـية  مسـكلزمات 
وحملحافظـات  عـان  يف  وحلطالبـات 
حلجنو يـة حلوحقعـة تحـت سـيط9ة 

حاللكالل حإلمارحتي. 
حلغـا«  »عـان  لصحي ـة  ووفقـاً 
حملوحلية للعاوحن، فقا تساءل حملوحطنني 
حملارسـية  حملسـكلزمات  مصـري  عـن 
حملقامـة قبل لـوحيل شـه9 تزحمناً مع 

 احية حلعا2 حلارحيس. 
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 : إب:

لـّث ماي9ُ مككـب رئاسـة حلجمهوريـة، ولما 
لامـا، حملؤّسسـَة حلعامـَة للط9ق وحلجسـور، عىل 
ترسيـع وترية حلعمـل لصيانـة وت9ميـم حلط9قات 
وحلشوحرع  محافظة إب، ومس حلسبت، خالل زيارة 
ت قاية ملرشوع صيانة وت9ميم حلط9قات  شـوحرع 
حملاينة  9فقة عادحً من حلوزرحء ومحافظ حملحافظة 

عباحلوحلا صالح، ومس حلسبت،. 
وخالل حلزيارة حلك قاية، حطلع لاما عىل سـري 
عمل حملـرشوع حلبالـغ تكل كـه ص25 مليـون ريال 

 كمويـل صنـاوق صيانة حلطـ9ق و نسـبة إنجاز 
 لغت %30، إضافة إىل س لكة وصيانة نقيل حل9تة 
خط مشـورة حلعاين حلبالغ تكل كه 9أ9 ولف دوالر 
 كمويل حلصناوق حلع9 ي و نسـبة إنجاز  لغت 25 
 املائة، مثّمناً جهوَد قيادة حملحافظة لكح9يك عجلة 
حلكنمية من خالل تن يذ عاد من حملشاريع حلخامية 

حلكي تخا2 حملوحطنني. 
ووّتـا ماي9ُ مككب حل9ئاسـة ون تن يذ حملشـاريع 
حلخاميـة تأتـي يف ظل مـا تنعم  ـه حملحافظة من 
ومـن وحسـكق9حر، إضافـة إىل حلكضانهـا للنازلني 
مـن مخكلـف حملحافظات، لاثّـاً مؤّسسـَة حلط9ق 
وحلجسور عىل ترسيع وترية حلعمل إلنجاز حملرشوع 

يف موعـاه حلزمني حملحـّاد،  ما يخـُا2ُ ل9تة حلنقل 

وحلسـري عىل 9ذح حلخط حل9ح ط  ـني محافظكَي إب 

وحلحاياة. 

من جانبه، وشار محافظ إب إىل ون تن يذَ حملرشوع 

و قية مشاريع حلط9ق يأتي ضمن خطة حملحافظة 

إلَعاَدة تأ9يل وصيانة مشاريع حلط9ق  ما يكوحتب 

مـع حلكياجاتها من حملشـاريع حلرضورية، مؤّتـاحً 

حسـكعاحَد قيادة حملحافظة وحلسـلطة حملحلية لكذليل 

حلصعو ات حلكي قا تعرتض سـري حلعمل  مشاريع 

حلطـ9ق،  ما يُسـِهُم يف حسـككمال تن يذ مشـاريع 

حلبُنَى حلكحكية حلرضورية يف مخكلف حلقطاعات. 

 : متابعات:

حإلنَْســانية،  “ووتسـ ا2”  منّظمـُة  ناشـات 

ومـس حأول، تالً مـن  9يطانيا وحلواليـات حملكحاة 

مبيعـات  تعليـق  وورو يـة،  وُْخــ9َى  ولكومـات 

حأسلحة إىل حلسعوديّة؛  سبِب عا2 حترتحثها  أروحح 

حملانيني يف حلح9ب يف حليمن. 

 ووّتــات حملنّظمُة يف  يان لها ون “حلح9َب حلاحئ9َة 

يف حليمـن تحصا مانياً وحلاحً ُتــّل ثالث سـاعات، 

مطالبًة تالً من حلواليات حملكحاة و 9يطانيا وسائ9َ 
حلاول حأورو يـة  وقف مبيعاتها من حأسـلحة إىل 
حلسـعوديّة” حلكي تقود منذ 15ص2 عاوحناً عسك9ياً 

عىل حليمن. 
 وووضحـت “ووتسـ ا2” ونّه حسـكنادحً إىل ورقا2 
جَمَعها مرشوُع »سـي يليان إمباتت مونيكورينغ 
 9وجكت«، فقا قكل يف حلح9ب حلاحئ9ة يف حليمن 575 
مانيـاً،  ينهـم 136 ط الً، يف حل ـرتة حملمكاة  ني 1 

وغسطس و15 وتكو 9 حملاضيني. 
ووضاف  يان ووتسـ ا2 » ووقع حلعاوحن  حسب 

حأمـم حملكحـاة، وَْتثَـــ9 من عـرشة آالف شـهيا، 

علماً  أن منّظمات لقوقيّـة تقّار حلعاد حلحقيقي 

للشـهاحء  خمسـة وضعـاف 9ـذح حل9قم، وتسـبّب 

 أسـوو وزمـة إنَْســانية يف حلعالم، و9ذح حأسـبوع 

لّذر مسـاعا حأمني حلعا2 لألمم حملكحاة للشـؤون 

حإلنَْســانية مارك لوتوك من وّن 19 مليون شخص 

قـا يصبحون “عىل شـ ا حملجاعة” خالل حأشـه9 

حملقبلـة يف حليمـن يف لـال حسـكم9ت حأوضـاع عىل 

لالها يف 9ذح حلبلا«. 

 : خاص:
تكـوحىل فضائـُح حلسـ 9حء حمل9تِزقـة حملعينني من 
قبـل حل ار 9ادي، مجّسـاين و شـع ووقبـح ُصَوِر 
حلا لوماسـية يف حلعالـم وذلك من خـالل حلكعيينات 
حملبنية عىل حلشـللية وحملحاصصة حلعائلية  عياحً عن 

حلخربة وحلك اءة وحألقية لكويل 9كذح مناصب. 
ويف آخـ9 تلـك حل ضائـح حلكجـزت حلسـلطات 
حملرصية، ومس حأول، عادحً من حلس 9حء وحلسياسيني 
وحلقيادحت حليمنية حلسـا قة مع وس9م ووط الهم 
يف ثالثة مطارحت مرصية  ناًء عىل طلب من سـ ري 

حل ار 9ادي حمل9تِزق محما مار2. 
وقـال رئيـس تح9ي9 ج9يـاة »إيـالف« حليمنية 
محمـا حلخامـ9ي: إن حلكجاز حملسـئولني حليمنيني 
حلسـا قني يف مطارحت حلقا99ة تأتي؛  سبِب رعونة 
وعكـه وغبـاء حلسـ ري حمل9تـِزق يف حلقا9ـ9ة محما 
مـار2 حلذي ي رتض ونه سـ ري ُتـــّل حليمنيني  ال 
حسـكثناء، مضي ـاً »لكنـه ونظـ9ح لعـا2 خربته يف 
حلعمـل حلا لومايس يكعامل مع حملنصب تما لو تان 
ـًة  ـاأسة منحها إياه تبري حلعائلة،  مزرعًة َخاصَّ
ويوّزع خريحتها ملن يشاء ويمنعها عن من يشاء«. 
وووضـح حلصح ـي حلخامـ9ي يف منشـور عىل 

ص حكـه  ــ »حل يسـبوك« ومـس، إىل ون حلسـ ري 

حمل9تِزق مار2 ورسـل إىل حلسـلطات حملرصية مذت9ًة 

رسمية يطلب منهم منع دخول وي جوحز د لومايس 

يمني صادر  عا 1 يناي9 15ص2 من وزحرة حلخارجية 

 صنعاء، مـع إرفاق حأرقا2 حلكسلسـلية للجوحزحت 

حلكـي صـارت مـن وزحرة حلخارجيـة يف حل9يـاض، 

عـىل حعكبـار ون ما عاح9ا أي شـخص يسـمح له 

 الاخـول؛ أن حلجوحزحت حلا لوماسـية تلها تككب 

مكان حإلصاحر وزحرة حلخارجية دون تحايا حملاينة، 

حل9ياض وَْو صنعاء تالجوحزحت حلعادية. 

 : خاص:
 الكزحُمن مع تصاُعِا وصوحت عاد من 
حلاول حأعضاء يف حأمم حملكحاة وحملطالبة 
 وقف حلحـ9ب عىل حليمن، وحملحّذرة من 
حلكارثـة حإلنسـانية حلكي يعانـي منها 
حلشـعُب حليمني ج9حء حسكم9حر حلعاوحن 
منذ ما يقـارب حأر عة وعـوح2، توحصل 
آلية حأمـم حملكحاة للكحقيـق وحلك يش 
ع9قلة دخول حلس ن حلن طية إىل ميناء 
حلحايـاة وللمـ9ة حل9ح عـة خـالل وقـل 
مـن 15 يوماً وذلـك  منعها للسـ ينة 
»DISTYA PUSHI« من حلاخول وعا2 

منحها حلكرصيح  ال9غم من حسـككمال 
»UNVIM« إلج9حءحت ت كيشـها حملق9ة 
وحملعمول  ها منـذ  احية حلعاوحن، و9و 
مـا حعكربتـه رشتـة حلن ـط حليمنية يف 
 يان صادر عنها ومس حلسـبت حنكهاتاً 
لقوحعـا ووخالقيـات عمـل حملنّظمـات 
حأمميـة، مطالبـة حأمني حلعـا2 لألمم 
ونطونيـو غوترييـش وحأمني  حملكحـاة 
حلعا2 حملساعا للشؤون حإلنسانية مارك 
لوتوك ومناوب حأمـني حلعا2 إىل حليمن 
مارتـن غ9ي يث،   كـح تحقيق عاجل 
مع حآلليـة جـ9حء حنح9حفها عـن ُتــّل 
حلثوح ت وحلسياسـات حلكي تعلنها حأمم 

حملكحاة وحنكهاتها للقوحنني حلاولية. 
ووشارت رشتة حلن ط يف  يانها حلذي 
تلقت صحي ة حملسـرية نسخة منه، إىل 
مخال ة حلـ »UNVIM« للمها2 حملوتلة 
إليها، وع9قلة دخول حلسـ ن حلن طية 
من خالل عاد من حملمارسات حملنح9فة 
حلكي ونكهجها مؤخ9حً، مع9 ة عن قلقها 
مـن ون تكـون حآللية قا وضحـت جزءحً 
مـن ودوحت تحالُـف حلعـاوحن، الفكة إىل 
ون حإلج9حءحت حلكعس ية آللية حلكحقيق 
حملكحـاة  لألمـم  حلكا عـة  وحلك يـش 
وع9قلكهـا لاخـول حلسـ ن حلن طيـة 
تجعلهـا رشيـكاً رئيسـياً للعـاوحن يف 

م اقمة حلوضع حإلنساني يف حليمن. 
حإلجـ9حءحِت  حلرشتـة  وحعكـربت 
حلكعسـ ية آلليـة حلك كيـش وحلكحقيق 
حلكا عـة لألمـم حملكحـاة حنح9حفـا جليا 
عـن حملهـا2 حملوتلـة إليهـا، وحنكهـاتا 
وحضحا للقيـم وحملبادئ حلكي قامت عىل 
وساسـها حملؤّسسـة حلاوليـة وتسـكما 
منها مرشوعيكها، ويف مقامكها حلحياد 
وحالسـكقالل يف فـض حملنازعـات ومنع 

حنكهاك لقوق حإلنسان. 
ودعـا حلبيـاُن حأمـنَي حلعـا2 لألمـم 
ونطونيـو غوترييـش وحأمني  حملكحـاة 
حلعا2 حملساعا للشؤون حإلنسانية مارك 

لوتوك ومناوب حأمـني حلعا2 إىل حليمن 
مارتن غ9ي يث »ون يرشعوح عىل حل ور 
يف فكح تحقيق عاجل مع حآللية، مؤّتاح 
عـىل ون ممارسـات حآلليـة يف حل ـرتة 
حأخرية تنكهك حلقوحنـني حلاولية، وونها 
حنح9فت عن ُتــّل حلثوح ت وحلسياسات 
حلكـي تعلنها حأمم حملكحـاة، وحلكي تان 
آخ99ـا ترصيـح حأمني حلعا2 حملسـاعا 
حلـذي وّتـا فيـه عـىل و9ميّـة تسـهيل 
دخول حلسـلع دون قيـود، ودعم حلعمل 
حإلنسـاني، محـّذرحً مـن ويـة قيـود وو 
إج9حءحت تحا من حلكافق حلسهل للسلع 

وغري9ا. 

حّث مؤّسسة الطرق والجسور على تسريع وتيرة العمل:

حامد يّطلع على أعمال صيانة وترميم الطرق والشوارع بمحافظة إب

منّظمة أوكسفام: السعودّية ال تكرتث بأرواح املدنيني يف اليمن

سفير الفار هادي بالقاهرة يطلب من السلطات المصرية منع دخول اليمنيين حاملي جوازات صادرة من صنعاء:

احتجاز قيادات يمنية سابقة بينهم سياسيون 
وسفراء مع عائالتهم يف مطارات القاهرة

اعتبرت هذه الممارسات انتهاكًا للقوانين الدولية:

شركة النفط تطالب األمم املتحدة بالتحقيق يف آليتها املعرقلة لدخول السفن

رّددوا هتافات »الموت إلسرائيل« 
ورفضوا إلقاَءه للمحاضرة:

طالٌب يف الجامعة األمريكية 
ببريوت يصرخون بوجه 

بروفيسور أمريكي بسبِب 
انحيازه للكيان الصهيوني

 : متابعات:
رَصَخ عـاٌد من طـالب حلجامعة حأم9يكيـة يف  ريوت، 
 شعارحت منا9ضة للكيان حلصهيوني وحلسياسة حلعاحئية 

حلكي تنكهُجها حإلَدحَرُة حأم9يكية  9ئاسة ت9حمب. 
وووضحت مصادُر إعالميـة لبنانية ون حلطالب رصخوح 
 وجـه  9وفيسـور وم9يكي ياعـى »جيـف ماتما9ان _ 
جامعة ووتسـ ورد« عـىل خل ية حنحيازه لكيـان حملحكّل 

حإلسحئييل. 
ووضافت حملصادُر ون »ماتما9ان« جاء ليُلقَي محارضًة 
يف حلجامعة حأم9يكية  بـريوت تحت عنوحن »إَعاَدة حلنظ9 
 أخالقيـات حلحـ9ب«، مشـرية إىل ون حلطـالب رصخـوح 
 وجهه  شعارحت »حملوت إلسحئيل« و«يا صهيوني إسمع 
إسـمع.. فلسـطني  ا9ا ت9جع«، تما رفعوح الفكات تاعو 
إىل مقاطعـة إسحئيل وتكضامن مع غزة ووط الها، الفكة 
إىل ون حلطالب غادروح حلقاعة  غ9ض إيصال رسـالة قوية 

للربوفيسور حأم9يكي. 
وتاحول نشـطاء ووسـائل حعال2 مقطـع فيايو وظه9 
حلربوفيسـور حأم9يكـي يف موقـف ل9ج يك ـ9ج صامكاً 
حلطالب و9م يرصخون  وجهه  كلك حلشـعارحت، معرّبين 

عن رفضهم حلقاطع ملجيئه. 
ويأتـي موقُف حلطالب يف ظل حلصمـت حملخزي للحكا2 
وحلساسـة حلعـ9ب إزحء ما تمارسـه وم9يـكا وإسحئيل يف 

حملنطقة من حنكهاتات ولشية. 
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ه�����ج�����م�����ات حت�������ال�������ف ال����������ع����������دوان ع�����ل�����ى االق�����ت�����ص�����اد 
ال�����ي�����م�����ي ح����������رم امل������وظ������ف������ن م�������ن ال����������روات����������ب ورف�������ع 
أس����ع����ار امل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وت���س���ب���ب ب���اهن���ي���ار ال��ع��م��ل��ة

كشفت خطوات العدوان لتدمير االقتصاد بدء بالحصار ونــــــــــقل البنك المركزي:
نيويورك تايمز: السعودّية تصنُع املجاعــــــــــــــات يف اليمن.. متى يلتفت العالم؟! 

 : ترجمة: 
ضرار الطيب:

»التحاُلـف« دّمــر االقتصاَد اليمني
لظيـت حلحـ9ُب حملاّمـــ9ة يف حليمـن 
 ا9كمـا2 وتـربَ يف حآلونـة حأخـرية، ليُث 
وَدَّى حلغضب من قكل معارض سعودّي يف 
حسـطنبول إىل تسليط حلضوء عىل حأعمال 
حلسـعوديّة يف وماتَن وُْخـ9َى. وقا ت9ّتزت 
وقـى حالنكقـادحت للحـ9ب حلكـي قادتها 
حلسـعوديّة عـىل حلغـارحت حلجويـة حلكـي 
قكلـت آالَف حملانيـني يف ل ـالت حلزفـاف 
وحلجنـازحت وحلحافـالت حملارسـية،  اعم 

وم9يكي  القنا ل وحملخا 9حت. 
لكـن خـربحَء حإلغاثـة ومسـؤويل حأمم 
حملكحاة يقولون إن 9ناك شـكالً آخ9َ من 
حلحـ9ب حلخبيثـة يجـ9ي شـنّه يف حليمن، 
و9ـي لـ9ٌب حقكصادية ت 9ض خسـائ9َ 
فادلـة عىل حملانيني وتهـّاد حآلن  كحويل 

حلبالد إىل مجاعة ذحت و عاد تارثية. 
تحـت قيـادة ويل حلعهـا محمـا  ـن 
حلكحالُــُف  قيـادة  فـ9ض  سـلمان، 
حلسـعوديّة ولل ائه حليمنيـني مجموعًة 
حلعقا يـة  حالقكصاديـة  حإلجـ9حءحت  مـن 
)حلحوثيـني(  تقويـض  إىل  تهـاُف  حلكـي 
حلذين يسـيط9ون عىل شمال حليمن. لكن 
9ـذه حإلجـ9حءحت ـ  مـا يف ذلـك حلحصار 
حلـاوري، وحلقيـود حلصارمـة حمل 9وضـة 
عىل حالسكريحد، ومنع روحتب لوحيل مليون 
موظـف مانـي ـ وثقلت ظهـور حملانيني، 
دحفعًة  االقكصاد نحو حالنهيار، و املاليني 

من حملوحطنني نحو مزيا من حل ق9. 
تلك حلكاح ري تسـببت  إلاحث خسـائ9َ 
 طيئـة: تامري حلبُنية حلكحكية، وخسـارة 
وحرت ـاع  حلُعملـة  وضعـف  حلوظائـف، 

حأخـرية  حأسـا يع  يف  ولكـن  حأسـعار. 
حالقكصـادي  حالنهيـار  وتـريُة  حرت عـت 
 رُسعة م زعة، مما دفع تبار مسـؤويل 
حأمم حملكحاة إىل م9حجعة توقعاتهم  شأن 

حملجاعة. 
قال مارك لوتوك، وتيل ومني عا2 حأمم 
حملكحاة للشـؤون حإلنَْسانية، وما2 مجلس 
حأمـن يو2 حلثالثـاء حل ائـت: »9ناك حآلن 
خط9ٌ وحضٌح ملجاعة تبرية ووحسعة تغزو 
حليمـن«، وقـال إن ثمانية ماليـني يمني 
يعكمـاون  ال عل عـىل حملعونات حلغذحئية 
حلطارئـة من وجـل حلبقاء، و9ـو رقم قا 
يصل ق9يباً إىل 19 مليون نسمة، وَْو نصف 

سكان حليمن. 
»حلنـاس يعكقـاون ون حملجاعـة 9ـي 
ُمَجـ9ّد نقص يف حلغذحء« يقول وليكس دي 
وحل، مؤلـف تكاب »حملجاعـة حلجماعية« 
حلكـي  حلحايثـة  حملجاعـات  حلـذي يحلـل 
صنعهـا حإلنَْسـان. لكـن يف حليمـن يكعلق 

حأم9  الح9ب عىل حالقكصاد. 
لم ت9د حلس ارُة حلسعوديّة يف وحشنطن 
عـىل وسـئلة لـول سياسـات  الد9ـا يف 
حليمن. لكن حملسؤولني حلسعودينّي دحفعوح 
عـن وفعالهـم، مسكشـهاين  الصوحريخ 
حلكـي وطلقهـا حلحوثيون عـرب لاود9م. 
ويشري حلسعوديّون إىل ونهم، مع حإلمارحت 

حلع9 ية حملكحـاة، من  ني وَْتثَــ9 حملانحني 
 سخاء لجهود حإلغاثة حإلنَْسانية يف حليمن. 
لكـن 9ـذه »حلجهـود« طغـت عليهـا 
9جماُت حلكحالُـف عىل حالقكصاد حليمني، 
 ما يف ذلك ِل9مـان حملوظ ني حملانيني من 
حل9وحتـب، وحلحصار حلجزئـي حلذي وَدَّى إىل 
حرت اع وسـعار حملـوحد حلغذحئيـة، وطباعة 
تميـات 9ائلة مـن حأورحق حلنقاية، مما 

تسبّب  انهيار حلُعملة. 
ووّدى حلهجـو2 من وجل حالسـكيالء عىل 
حلعـاوحن(  تحالُــف  )9جـو2  حلحايـاة 
حلـذي  او يف يونيـو، إىل تهايا خط حلحياة 
حليمـن،  شـمال  إىل  للـوحردحت  حل9ئيـي 
وتسـبب يف ترشيـا ص57 ولـف شـخص، 
ودفع  أَْتثَــ9 من ذلك إىل لافة حملجاعة. 
وقا لّذر حلسيا لوتوك من ون حملجاعَة 
9ُنا »سككون وتربَ  كثري من وي يشء آخ9 
شـهاه وي محرتفني يف 9ـذح حملجال خالل 

لياتهم حلعملية«. 
حلحكومـُة  قامـت  16ص2،  عـا2  يف 
حملاعومـُة من حلسـعوديّة  نقـل عمليات 
حلبنـك حمل9تـزي من حلعاصمـة صنعاء إىل 
ماينـة عـان حلجنو يـة. وقال مسـؤول 
غ9 ي تبري إن حلبنَك حلذي تميل سياسـاته 
حململكـة حلع9 ية حلسـعوديّة  او يف طباعة 
تميات 9ائلة من حأمـوحل حلجاياة، صص6 

مليار ريال عىل حأقل. 
وتسـببت حأمـوحل حملطبوعـة حلجاياة 
 اوحمة تضخميـة وّدت إىل تآتل قيمة وية 

ماخ9حت لاى حلناس. 
تمـا توقـف حلبنـك عـن دفـع روحتب 
موظ ـي حلخامة حملانيـة يف حملناطق حلكي 
يسـيط9 عليهـا حلحوثيون، ليـُث يعيش 
٪80 مـن حليمنيـني. ومـع  قـاء حلقطاع 
حلحكومـي تأتـرب قطـاع عمـل، فجـأًة 
وصبحـت مئـات حآلالف مـن حلعائـالت يف 

حلشمال ال تمكلك ويَّ دخل. 
وتأخـذ حلحـ9ب حالقكصاديـة وشـكاالً 
وُْخـ9َى ويضاً. ف ي ورقـة لايثة، قامت 
مارثا مونـاي ـ و9ي محـارضة يف تلية 
حلرض ـات  ـ  كحليـل  لالقكصـاد  لنـان 
حلجوية للكحالُـف يف حليمن، وحتكش ت ون 
9جماته عىل حلجسـور وحملصانع وقوحرب 
حلصيا ولكى حلحقول تشري إىل ونها تهاف 
إىل تامري إنكاج حلغذحء وتوزيعه يف حملناطق 

حلكي يكوحجا فيها حلحوثيون. 

الدوُل الكربى تقاتُل الفقراَء يف اليمن
 صـار  ـارز وعينني دحمعكـني، يكماد 
حلصبي حلبالغ من حلعم9 3 سنوحت  صمت 
عىل سي9 مسكشـ ى يف محافظة لجة، 
وقـا وصبح عبارًة عن تيـس من حلعظا2 

يقاتل من وجل حلكن س. 
وحلـاه، عـيل حلحجاجي، يقـف مرشفاً 
عليـه  قلق. وقـا فقا حلسـيا حلحجاجي 
 ال عـل ولـا و نائه قبـل ثالثة وسـا يع 
يف و اء حلجـوع حلذي يجكـاح حليمن. حآلن 

يخىش ون ي قَا ح نَه حلثاني. 
لـم يكـن 9نـاك نقـٌص يف حلطعـا2 يف 
حملنطقـة: تانت حملكاج9 حملوجـودة خارَج 
مملـوءًة  البضائـع  حملسكشـ ى   وح ـة 
وحأسـوحق مزدلمة. لكن حلسيا لجاجي 
لـم يسـكطع تحمـَل ويٍّ مـن ذلـك؛ أَنَّ 
حأسـعار ت9ت ـع  رسعـة تبـرية، وقال: 
» الكاد وسـكطيع رشحء قطعة من حلخبز 
حلبائت«. »لهذح يموت وط ايل وما2 عيني«. 
عناما م9ض ح ن حلحجاجي  اإلسهال 
وحلقـيء، وصبـح حأُب حليائـُس يف لالـة 
مزريـة، وعـىل إثـ9 نصيحة تبار حلسـن 
يف حلق9يـة، توى صـاَر حلط ل »شـا9ا« 
 ط9ف قضيب محرتق، و9و عالٌج شعبي 

السكنَزحف »حلا2 حأسود« من ح نه. 
قـال حلسـيا لجاجي: »قـال يل حلناس 
ول9قه يف حلجسـا وسـيكون حأم9 عىل ما 
ي9ح2«. »عنامـا ال يكون لايك مال، وح نك 

م9يض، سكصاق وي يشء. »
يف حملايض، تان رجـال حلق9ية يعملون 
تُعمـال مهاج9يـن يف حململكـة حلع9 يـة 
حلسعوديّة، حلكي تبعا لاوُد9ا مسافَة صأ 
ميالً. وتثريحً ما تانوح يعاَملون  ازدرحء من 
قبـل وصحاب حلعمل حلسـعودينّي حأث9ياء 
لكنهـم يحصلـون عىل وج9. عمل حلسـيا 
لجاجـي يف ولا موحقع  ناء حلضوحلي يف 
مكة، حملاينة حملقاسـة حلكي زحر9ا حملاليني 
من حلحجاج حملسلمني ُتــّل عا2. وعناما 
حنالعـت حلحـ9ب يف عـا2 15ص2، وغلقـت 

حلحاود. 
لـم يصـل حلقكال و ـاحً إىل ق9ية حلسـيا 
حلحجاجـي يف محافظـة لجـة، لكنـه ال 
يزحل يسـبب خسـائ9، ف ي حلعا2 حملايض 
توفيـت 9ناك حم9وة شـا ة  و اء حلكولريح 
حلـذي وصاب 1. 1 مليون يمني. ويف إ 9يل 
/ نيسـان، وصا ت غارة جوية للكحالُـف 
ل ـل زفـاف يف حملنطقـة، ما وسـ 9 عن 
مقكل 33 شخصاً،  من فيهم حلع9وس. 

ولكن  النسبة للسيا حلحجاجي، حلذي 
تان لايه خمسة و ناء دون سن حلسا عة، 
تانت حلرض ة حأَْتثَــ9 فككاً حقكصادية. 

لقـا رحقـب   ـزع عناما فقـا حل9يال 
نصف قيمكه يف حلعا2 حملايض، ما تسبب يف 
حرت اع حأسعار. فجأًة، وصبحت لاجيات 
حلبقالـة تكلُف ضعَف مـا تانت عليه قبل 
حلح9ب.  اع ق9ويون آخ9ون ممكلكاتهم، 
مثل حلِجمال وَْو حأرض؛ للحصول عىل حملال 

مقا ل حلطعا2. 
لكـن حلسـيا لجاجـي، حلذي عاشـت 
وسته يف توخ من طا ق وحلا ذي ُجارحن 

من حلطني، لم يكن لايه ما يبيعه. 
يف حلباحية تان يعكما عىل ت29 حلجريحن. 
حلغذحئـي  حلوجبـات  قـا2  كقليـص  ثـم 
لـألسة، لكى وصبحـت تككون فقط من 
حلخبـز وحلشـاي وحلحلص: ورقـة حلنبات 
حلكي تانـت دحئماً مصارح للغـذحء ولكنها 
تحكل حآلن مكانا م9تزيا يف ُتــّل وجبة. 
َسعـاَن ما وصيب ح نه حأول، شـادي، 
 امل9ض وحلكقيؤ وحإلسهال، و9ي وع9حض 
حلسـيا  ورحد  حلكغذيـة.  لسـوء  تقليايـة 
حلحجاجـي نقـل ح نه حمل9يـض حلبالغ من 
حلعمـ9 9 سـنوحت إىل حملسكشـ ى، لكـن 

نرشت صحيفُة »نيويورك تايمز« مطلع هذا األسبوع، تقريراً 
بعنوان »مأساة الحرب السعوديّة« استعرضت فيه جوانَب 

بسيطًة من تفاصيل الكارثة اإلنَْسانية الكربى التي تسبّب بها 
تحالُـف العدوان يف اليمن من خالل تدمريه لالقتصاد واستهداف 

لقمة عيش املواطن اليمني، واستغربت الصحيفُة من الصمت 
الدويل املخزي تجاه ُكــّل ذلك، مؤملة أن يبدأ العالم بااللتفات 

إىل اليمنيني الذين يسقطون ضحايا املجاعات واملجازر التي 
يصنعها ويرتكبها النظام السعودّي، كما التفتت إىل الصحفي 

»خاشقجي« الذي قتله النظاُم نفُسه!
ـًة للتقرير..   فيما ييل تنرُشُ صحيفة »املسرية« ترجمًة َخاصَّ
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السيطرة السعودية الصارمة على مجيع التحركات 
ج��ع��ل��ت  ال����ي����م����ن،  مش�������ال  إىل  وال����ب����ح����ري����ة  اجل�����وي�����ة 
امل���ن���ط���ق���ة س��ج��ن��ًا ألول����ئ����ك ال����ذي����ن ي���ع���ي���ش���ون ه��ن��اك

وق���وارب  وامل��ص��ان��ع  اجل��س��ور  على  التحالف  هجمات 
ال��ص��ي��د احل���ق���ول ل��ت��دم��ري إن���ت���اج ال���غ���ذاء وت��وزي��ع��ه

كشفت خطوات العدوان لتدمير االقتصاد بدء بالحصار ونــــــــــقل البنك المركزي:
نيويورك تايمز: السعودّية تصنُع املجاعــــــــــــــات يف اليمن.. متى يلتفت العالم؟! 

ذلـك تان غري وحرد: فقا حرت عت وسـعار 
حلوقود  نسـبة ص5 يف حملائة مقارنة  العا2 

حلسا ق. 
يف صبـاح ولا حأَيّـا2 يف ووحخ9 ويلول / 
سبكمرب، دخل حلسـيا لجاجي إىل منزله 
ليجَا شـادي صامكاً وغـري مكَحـ9ّك، مع 
مسـحة ص 9حء عىل جلـاه. »تنُت وع9ف 
ونه قا رلـل«، قال حلحجاجـي. قبّل ح نه 
عـىل جبهكه، ولمله عىل ذرحعيه، وسـار 
 ـه عىل طـول ط9يـق حلكـل حملكعـ9ج إىل 

مسجا حلق9ية. 
يف ذلك حملسـاء،  عا حلصـالة، حجكمعت 
حلق9يـة لافـن شـادي، تـم تعليـم قربه 
 حجـ9ة وحلاة مكسـورة، تحت وغضان 
من وشجار حلسار حلكي، فيما مىض، تانت 

مشهورة  العسل. 
تان شـادي 9ـو وول مـن يمـوت من 

حلجوع يف حلق9ية. 
و عـا  ضعة وسـا يع، عنامـا م9ض 
حلسـيا  تان  حلثانـي(،  )حال ـن  شـا99 
حلحجاجـي مصّمماً عىل حلقيا2  يشء ما. 
عناما لم ين ع حلكي  الح9وق، لمل ح نه 
عىل حلط9يق حلحج9ية إىل حلعيادة حلصحية، 
وحلكي تانت سـيئة حلكجهيز لهذه حملهمة. 
نصـف حمل9حفق حلصحيـة يف حليمن مغلقة؛ 
 سـبِب حلح9ب، لذلك حقرتضت عائلكه 16 

دوالرحً لل9للة إىل حملسكش ى يف لجة. 
يقول حلسيا حلحجاجي: »حلاول حلكربى 

تقاتل حل ق9حء يف حليمن«. 

الجوعــى  اليمــن  أطفــال  بــني 
و«خاشقجي«

مـكان،  ُتـــّل  يف  حملأسـاة  عالمـاُت 
تكجاوز لاود حلطبقة وحلقبيلة وحملنطقة. 
لـم  حلذيـن  حلجامعـات  وسـاتذة  يصـار 
يسكلموح روحتبهم ناحءحت يائسة للحصول 
حلكوحصـل  عـىل مسـاعاة عـرب وسـائل 
حالجكماعي. يضطـ9 حأطباء وحملعلمني إىل 
 يع حلذ9ب وَْو حأرض وَْو حلسيارحت إلطعا2 
عائالتهـم. يف شـوحرع حلعاصمة صنعاء، 
تكوسـل حم9وة مسـنة من وجل حلصاقات 

 مكرب صوت. 
»لـاّي  حمـ9وة:  تنـادي  »سـاعاني«، 
زوج م9يـض. لاي منزل أدفـع حيجاره. 

ساعاني«..
حأط ـال  مـن  مليونـني  ومـن  ـني 
حملصا ني  سـوء حلكغذية يف حليمـن، يُعكرََب 
صصصصص9 ط ـل يف لالـة صحية ل9جة، 
ومـن حملكوقع ون ي9ت ع 9ذح حل9قم  مقاحر 

حل9 ع يف حأشه9 حملقبلة. 
»نحن نُسـحق«. تقول د. مكية مهاي 
يف حلعيـادة حلصحيـة يف وسـلم، و9ي  لاة 
حلبـالد، ملئـت  فقـرية يف شـمال غـ9ب 
 الالجئني حل اريـن من حلقكال يف حلحاياة 
حملاينة حلسـاللية حملحـارصة عىل  عا ص9 

ميالً إىل حلجنوب.
و ينمـا تانـت تكنقـل  ـني حأسة يف 
عيادتها، قامت  كجميع حأمهات وإصاحر 
ووحمـ9  جلـب مالعـق حلحليـب لألط ال 
حل9ضع حمل9ىض.  النسـبة للبعض تان قا 
فات حأوحن: يف حلليلة حلسا قة، مات صبي 
عمـ9ه 11 شـه9ح. وزنه خمسـة ونصف 

 اوناحت. 
نظـ9ت لولها.. لم تسـكطع حلاتكورة 
حلغ9 ـي  حلَهـَوس  تسـكوعَب  ون  مهـاي 
 مقكـل حلسـعودّي جمال خاشـقجي يف 
إسـطنبول، وقالـت: »لقـا ت اجأنـا ون 

قضية خاشـقجي تحظى  ا9كما2 تبري 
يف حلوقت حلذي يعاني فيه ماليني حأط ال 

حليمنيني.. ال ولا يعري9م وي حنكباه«.
سـحبت حلجلـا حل9خـو ل كـاة خاملة 
تبلغ من حلعم9 7 سـنوحت وذرعها تشـبه 
حلعـي، »حنظ9« قالـت. »ال لحم، عظا2 

فقط«.
ويف مسكشـ ى حلسـبعني يف صنعـاء، 

تعالج حلاتكورة 9ـاى حل9جومي حأط اَل 
حأَْتثَـــ9َ سـوء تغذيـة يف حلبـالد. لكـن 
عائلكهـا تعانـي ويضاً؛ أَنَّهـا من حلطبقة 

حملكوسطة حملكهاوية يف حليمن. 
يف حلعـا2 حملايض، لم تكلقَّ سـوى رحتب 
شـه9 وحلـا. ومـا زوجهـا، و9ـو جناي 
مكقاعـا، لـم يعـا يحصل عىل معاشـه، 
و اوت حلاتكـورة حل9جومي يف حلكقليِل من 

حملشرتيات حليومية، مثل حل اتهة وحللحو2 
وسيارحت حأج9ة، لكغطية ن قاتها. 

قالـت: »نحـن صامـاون؛ أَنَّ حلناَس 
يسـاعُا  عُضهـم حلبعَض«. »لكـن حأم9 

يزدحُد صعو ة«.

منُع الجسر الجوي لنقل املرضى
حلسـيط9ُة حلسـعوديّة حلصارمـة عىل 

جميـع حلكَحــ9ّتات حلجويـة وحلبح9يـة 
إىل شـمال حليمن، جعلت حملنطقة ِسـجناً 
أولئك حلذين يعيشـون 9ناك. يف سبكمرب، 
توسـطت منّظمة حلصحة حلعاملية إلنشاء 
جرس جـوي إنَْسـاني للسـماح للم9ىض 
حليمنيـني ـ مـ9ىض حلرسطـان وغري9ـم 
ممن يعانون من ظ9وف مهّادة للحياة - 

 الس 9 جوحً إىل مرص. 
من  ني حملـ9ىض عىل قائمـة حالنكظار، 
حلسـياة ميمونة ناجي، و9ـي فكاة تبلغ 
مـن حلعمـ9 16 عاماً ولايهـا ور2  حجم 
فاتهـة »حلبطيخ« يف سـاقها حليرسى. يف 
ولـا حملسـاتن  صنعاء، قـال وحلا9ا عيل 
ناجي إنهم لصلوح عىل تأشـريحت ووموحل 
للس 9 إىل حلهنا للعالج يف لاالت حلطوحرئ. 
حرت عت آمالهم يف سـبكمرب عناما عملت 
ح نكـه ونها سـككون عـىل حلطائـ9ة حأوىل 
خارج صنعاء عناما يباو حلجرس حلجوي. 
لكـن حالتّ ـاق توقـف، ُمنـع مـن قبل 
حلحكومة حليمنيـة )وي لكومة حمل9تِزقة( 
وفقـاً ملسـؤول غ9 ـي تبـري. ميمونـة 
وعـرشحت حمل9ىض حآلخ9يـن تقطعت  هم 

حلسبل، وحلوقت يميض عىل م9ضهم. 
حملقبـل،  حأسـبوع  وخربونـا:  »ووالً 
حأسـبوع حملقبل« قال حلسـيا ناجي و9و 
يقلـب رقاقات من حلوثائق  ينما ت9تسـم 
حلاموع يف عينيـه« ووضاف: »ثم قالوح ال. 
وين حإلنَْسانية يف ذلك؟ ماذح فعلنا لنسكحق 

9ذح؟«.

هل يلتفــت العالم إىل ما يحدث يف 
اليمن؟ 

لـم تعلن حأمم حملكحاة رسـمياً سـوى 
مجاعكني خالل حلعرشين سنة حملاضية، يف 
حلصومال وجنوب حلسودحن. ويف منكصف 
نوفمرب حلقاد2 سيق9ر تقييم تقوده حأمم 
حملكحـاة، ماى ق9ب حليمـن من ون تصبح 

حلثالثة. 
»9ذه مجاعة دخل« قالت ليزح غ9حناي، 
منسـقة حأمم حملكحاة للشؤون حإلنَْسانية 
يف حليمن. مضي ًة »إن م كاح إيقافها 9و 
ضمان لصول حلنـاس عىل ما يك ي من 
حملال لـرشحء ما يحكاجونه للبقاء عىل قيا 

حلحياة«.
وقالـت إن حأولويـة يجـب ون تكـون 
حلها طـة  حلُعملـة  حسـكق9حر  لكحقيـق 
ورشتات  حلكجـار  يكمّكـن  ون  وضمـان 
حلشـحن من حسكريحد حلغذحء حلذي يحكاجه 
حليمنيـون ووضافـت: »قبـل ُتـــّل يشء 

يجب ون يكوقف حلقكال«. 
9ناك ومل وحلا  النسـبة إىل حليمنيني، 
9و ون حلكاحعيـات حلاولية ملقكل حملعارض 
حلسـعودّي جمال خاشقجي، حلكي ورضت 
 موقـف حأمـري محما  ـن سـلمان، قا 
تجـربه عىل حلرتحجـع يف مقاضاته حلثا كة 

للح9ب. 
ساليسـربي،  يقـول  يـرت  ولكـن 
حملكخصص  الشـأن حليمني يف »تشـاتا2 

9اوس«، إن 9ذح وم9 مسكبَعا. 
حلسـعودينّي  ون  »وعكقـُا  ويضيـف: 
علمـوح مـا حلذي يمكـن ون ينجـوح منه يف 
حليمـن، حلكسـامح حلغ9 ـي مع حلسـلوك 
حلبشـع، م9ت ع جـاحً«. »إذح وخربنا مقكُل 
خاشـقجي  يشء، فهو فقـط ماى ت9ّدد 

حلغ9ب يف تبح ِجماح حلسعودينّي«.
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تتمات 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
الوعي اليمني يف الصدارة.. 

و9و يسكنك9 حسكسـال2 حلع9ب لحماقة حملوحقف حلضعي ة يف موحجهة 
إسحئيل حلعاّو حلكأريخي لهم.. 

لم يكن يعلم ذلك حل9جل حلعظيم ما سكحاثه ناحءحته من صحوة يمنية 
ليس لها مثيل يف ُتـّل حلشـعوب حلع9 ية.. وون دروسـه حلخالاة سكصنع 
وموحَج وعي مكصاعاة مكجّادة لن تكوقف لكى تعصف  مؤحم9حت حأعاحء 

وتسحقُّ تضليَلهم.. 
وومـا2َ حملوحجهـة حملبـارشة مع حلطاغيـة حأم9يكـي ت9حمـب.. ووما2 
إنجازحت إسحئيل يف رضب حلقضية حل لسطينية.. تقُف حلشعوُب حلع9 يُة 
صامكـًة خانعًة تائهًة عاجزًة لكى عـن رفع صوتها وَْو حلكلويح وحإلعالن 
ل9فضها لكل ما يحصل.. ووصبحت وَْتثَــ9 حنسحاقاً وضالالً وضياعاً.. 
وتقـف حأنظمة ويضـاً موقَف حملكعـاون مع حلعاّو حملكآمـ9 عىل ومكه.. 
ووصبح حلشـجب وحلكنايا حلذي تنا نسـمعه سـا قاً.. ُمَجــ9َّد ومنية لم 

نعا نسمُعها و احً.. 
ولَاه حليمُن حملسكيقُظ شعباً وَجيْشاً ودولًة.. يقُف يف حلجبهة حملكقامة 
ماحفعـاً عن قضايا ومكه ودينه ومقاسـاته.. لامالً لـوحَء حلجهاد وحلبذل 

وحلعطاء رغم حلج9حح حلغائ9ة وحلكضحيات حلكبرية.. 
ورغـم رضحوة عاوحن حأعـ9حب ومحاوالتهم حملسـكميكة لوود حلصحوة 
حإلْسـاَلمية حملنبعثة من يمن حإليَْمان وحلحكمة.. إال ونهم فشـلوح يف تكميم 
فـم حلثـورة حلُقــ9ْآنية حلصارخ يف وجه طغاة حالسـككبار.. حملسـكنهض 

لبقية حلشعوب للخ9وج من لالة حلذلة وحلكيه وحلصغار.. 
ـٍة وحلاٍة رحسـخة حليقني عاليـة حلوعي لكيمة حملوقف.. يسـريُ  وتأُمَّ
حلشـعُب حليمني خلَف قيادته حلحكيمة لخوض غم9حت حلرصحع حلحكمي.. 
مسـكلهماً مـن حملـرشوع حلُقــ9ْآني حل 9يـا حلحلوَل حلناجحـَة وحلخطَط 
حلحكيمـَة وحلـ9ؤى حلعظيمَة ملوحجهـة طوحغيت حلعرص مـن حليهود ومن 

صهاينة حلع9ب. 
ورغم لجم حملعاناة ورشحسـة حلح9ب.. إال ونها تانت رضورة دفاعية 
وخطوة حسـكباقية.. ال مجال ملقارنكها مع حملصري حملخزي حلذي سكالقيه 
حلشـعوب حلسـاتكة وحلغافلـة.. وحأنظمة حملكوحطئـة وحلعميلـة..، ليُث 
ينكظ99م حلهالك تحت وقاح2 وعاحئهم وحلخزي وحلعار يف حلانيا وحآلخ9ة.. 
وحلحمـُا لله عىل ِنعمة حلجهـاد.. ونعمة حلبصرية.. وال عزحء للمكذحتني 
مـن ضحايـا جهلهـم وغ لكهـم حلذين سـكطحنهم رلى حألـاحث عىل 
ـة.. ولن ي يَا9م حله9وُب ولن  9امش حلرصحع حلحكمي حمل 9وض عىل حأُمَّ
ينجيَهم حلكنصل عن حملسؤولية.. ولن يجاوح لهم من  طش وعاحئهم ملجأ 

وال مجريحً.. ولن يجاوح لهم من دون حلله ولياً وال نصريحً.. 
وحلعاقبة للمكقني.. 

من التهم املناقضة للواقع  
عنهم وع9فوح  ه )حلرشيعة وحلثقافة حلسـائاة تجيز لهم تحت حإلت9حه 
حلـذي تانوح تحـت وطأِته تجيُز لهـم ذلك وتجيز لهم ما 9ـو وَْتثَــ9 من 

حلكعها  عا2 ت9ديا حلشعار(. 
ويِف حلح9وب حلسـت تانوح يلكزمون  االتّ ـاق وي حتّ اق لكى لو تانت 
حلسلطُة تنقُضه وتنكهكه، وتل حلوسـطاء يعلمون ذلك وتانوح ي9ّددونه، 
وعناما ي9حجع حلسيا عباحمللك من قبل حلقيادحت حملياحنية  أن حاللكزح2 من 
ط9ف وحلا )تاالنسـحاب من موحقع وتسليمها للجان حلوساطة  رشط 
عا2 تموضع ُقــوَّحت حلسـلطة فيها وحنكهاك حلسلطة حالتّ اق  املكوحضع 
يف ن ـس حملوحقع( فيه ورضحر ومخاط9 عـىل حملوحطنني يف حملنطقة وتهايا 
أعضاء حلح9تة، يوجههم حلسـيا  االسكم9حر يف تن يذ حالتّ اق يف حملوحقع 
حأُْخـ9َى وون يسـكعينوح عىل مخال ة حلسـلطة لالتّ اق  الله( ويذت99م 
 قول حلله )َفَمْن نََكَث َفِإنََّما يَنُْكُث َعىَلٰ نَْ ِسـِه، َوَمْن وَْوَفٰ ِ َما َعا9ََا َعَليُْه 

حللََّه َفَسيُْؤِتيِه وَْج9ًح َعِظيًما( صاق حلله حلعظيم. 
وحلثا ـُت حملقطوُع  ه ون حلنكـَث وحالنقالَب عىل حالتّ اقات وحسـكغالل 
حلوسـاطات للغار  أنَْصـار حلله تان دوَب حلسـلطة وسياسـكَها  اء من 
حسـكغالل حلوسـاطة يف حلح9ب حأوىل التّ اق حلوسـاطة مع حلسيا لسني 
حلحوثـي  السـماح لطائـ9ة حلوفـا  اللقـاء  ه وإرسـال طائـ9حت لقكل 
حملسـكقبلني وقصف حملوقع حلذي تان يحمـي م9حن من حلطريحن حلعمودي 
)رشفـة حلحكمي( وحنكهاء  نقض ُتـّل حتّ ـاق لوقف إطالق حلنار  إعالن 
حلح9ب من جايا، نا9يكم عن عا2 حلكزح2 حلسلطة  اإلف9حج عن حملعكقلني 
ورفع حلحصار عن محافظة صعاه وحالسكم9حر يف حعكقال حملزيا من و ناء 

صعاة وحملحسو ني عىل ونَْصـار حلله.. 
ووي مكا ـع يعلـم ذلـك، وقا تنت شـخصياً شـا9احً عـىل حلكثري من 
حلوقائع وال دحعي لذت99ا حآلن وسنكك ي  اإلجا ة عىل حلسؤحل: من حلذي 

حنقلب عىل حتّ اق حلسلم وحلرشحتة؟ 
إجا كـي  اخكصار ون 9ادي و ّحاح وحلقوى حلسياسـيّة حلكي تحال ت 
معهمـا يف لكومـة  ّحاح  ل ولكى حلذين حسـكبعاوح مـن حلحكومة مع 
ونَْصـار حلله 9م حلذين  ادروح وحسكم9وح يف حنكهاك حالتّ اق وق9حرحت مؤتم9 
حلحـوحر  ل وحالتّ اقيـة حلخليجية وآليكها حلكن يذية حلكـي لم يوّقع عليها 

ونَْصـار حلله وظلوح ي9فضونها. 
وووُل شـا9ا ودليـٍل عـىل ون ونَْصـار حلله عقـاوح حلعز2َ عـىل حاللكزح2 
ُك ونَْصـار   اتّ اق حلسلم وحلرشحتة رغم حاللكزحمات حلكي عليهم فيه، تمسُّ
حللـه لكـى حآلن  االتّ اق وحملطاَلبة  أن يكون ولـا حمل9جعيات أي حتّ اق 
سـيايّس ورفض حآلخ9ين له  اسـكثناء حالشـرتحتي حلذي يعلن لكى حآلن 
تق9يبـاً حعكبـاَر حتّ اق حلسـلم وحلرشحتة ولا حمل9جعيـات،  ينما حآلخ9ون 
خضوعاً إلَرحَدة حلسـعوديّة حلكـي تعكرب ون وي حتّ اق يمني يمني ال ترشف 
ُع تحـت رعايكها حنكهـاٌك لوصايكها عىل حليمـن وحليمنيني  عليـه وال يوقَّ

ومؤرٌش لكجاوز حليمنيني طوق حلوصاية. 
ودعوى حلبعض ونهم وّقعوح تحـت حلضغط وَْو لكجنب حملوحجهة م9دوٌد 
عليه  9فض عباحلله نعمان ومني حلنارصيني حلكوقيع لحظكها وحشرتحطه 

حلكوقيع عىل حمللحق حأمني ووالً. 
وحأ9ـم ونه ال يوجُا يف حالتّ اق ويُّ مكسـب أنَْصـار حلله؛ أنَّ نصوَصه 
تلهـا حلكزحماٌت عليهم خصوصاً حمللحق حأمنـي، ولكى حآلن ال يوجُا لاى 
حملكح ظني وَْو حملعرتضني عىل حتّ اق حلسلم وحلرشحتة موقٌف سلبي من وي 
نص فيه إاّل إذَح حسـكثنينا حلنص حلذي قيا ق9حَر تقسيم حأقاليم للم9حجعة 
9ذح  النسـبة لُاعاة ت كيك حليمن إىل سـكة تيانات مسكقّلة عن  عضها، 
ووعكقـا ون 9ـادي وحإلمارحت وحلسـعوديّة وَمن خل هم 9م حملكمسـكون 
 ذلك؛ أَنَّ حلقوى حلسياسـيّة رفضت ق9حَر لجنة 9ـادي ملخال كه لالتّ اق 
حلـذي وّقعكـه  ك ويض 9ادي لكشـكيل حللجنـة؛ أَنَّ حلك ويض مرشوٌط 

 رشوط لم يكم حاللكزح2  ها. 
وحتّ ـاُق حلسـلم وحلرشحتة  ُِنَي عىل وسـاس رضورة توسـيع حلرشحتة 
ووضـع معادلة تـم حالنقـالب عليها من 9ـادي و ّحاح وحألـزحب حلكي 
تآم9ت عىل ونَْصـار حلله وحملؤتم9 حلشـعبي وحسكبعاتهم وشّكلت لكومة 
مسـك ّزة أنَْصـار حلله وللمؤتم9 حلشعبي حلعا2 ثم تنصلت من ُتـّل  نود 
حالتّ اق  ما يف ذلك حلبنود حلكي 9ي ُمَجــ9ّد حلكزحماٍت عىل ونَْصـار حلله. 

فقا رفضت حلسـلطة حلعودَة لالنكشـار حأمني ليكسـنّى أنَْصـار حلله 
حالنسحاُب من صنعاء  ق9حر سعودّي، لاث ذلك ورفضت حلسلطة تن يذ 
حلبنـود حملكعلقة  الحا من حل سـاد تحذف حالزدوحج حلوظي ـي وَْو حلقيا2 

 خطوحت إصالح حلجهاز حإلدحري. 
 ل إن  ّحاح رفض تشـكيَل حللجان حلذي نـصَّ عليها يف حالتّ اق وورصَّ 

عىل إلالة تشكيلها عىل حل9ئيس.. 
وعنامـا ونجزت لجنـة صعاه تق9ي9َ9ـا وعطى  ّحاح موعـاحً ل9ئيس 
حللجنة )حأسـكاذ مهاي حملّشاط(؛ لع9ض نكيجة عمل حللجنة عىل مجلس 
حلـوزرحء وعناما وصل  حسـب حملوعا وجه ل9حسـكه  منعه من حلاخول 
إىل قاعة حملجلس  صورة مسـك ّزة مقصودة، وتحول ودحء لكومة  ّحاح 
إىل سلسـلة مـن حأعمال وحلقـ9حرحت حالسـك زحزية أنَْصــار حلله لارجة 
و2 حلكثـري من وقت مجلس حلـوزرحء تان يضيع يف حلكنايـا  أنَْصـار حلله 
وتح9يض عليهـم، ورغم نصحنا وتحذي9نا ورفضنـا تضمني حأخبار وَْو 
حلبيانات حلصادرة عن حملجكمعات حملجلس وي تصعيا للخالف حمل كعل  ني 
حلحكومـة وونَْصــار حلله إاّل ونها تانت تضمـن ووتذت9 ون حملجلس صوت 
 اأغلبيـة يف ولا حالجكماعات ضا حإلشـارة إىل وجود خالف مع حأنَْصـار 
إاّل وننا فوجئنا  كضمنه وعناما عاتبت حأخ حلناطق  اسـم حملجلس وّتــا 

يل ون ال عالقَة له  ذلك. 
حلحكومـُة تان حمل ـ9وض ون تكون لكومة ت اءحت ولكن تشـكيلها 
وودحء9ـا تان حلعكـس لكومة حسـك زحز أنَْصـار حلله فقـا وعيا تعينُي 
ثالثة ممن حشـرتط ونَْصـار حلله ون ال يعيّنوح )عباحلله حأتوع وعباحل9زحق 
حأشول ومحما حلسعاي( وُعنينِّ وزرحء تانوح من ونشط حملثق ني يف حلككا ة 
حلساخ9ة حملسك ّزة لجمهور وقيادة ونَْصـار حلله تاأخت وروى عثمان. 

متى ستعرتف بقتل آالف اليمنيني
حملسكنري حملخلص للنظا2 حلق9وسطي حلصح9حوي من قيوده حلكقلياية 
إىل رلاب حإلصاللات حلعميقة يف حملجكمع )حلسعودّي(، وونه 9و من 
سيسمح للم9وة  قيادة حلسيارة وفكح صاالت حلسينما آلخ9 وفال2 

9وليود  الع9ض يف تلٍّ من حل9ياض وجاة وحلطائف وحلاما2 وغري9ا من 
حملان وحلحوحرض يف ورض حململكة. ُتـّل 9ذه حلشعارحت لم تُْخِف لقيقة 

ون حأمري قا وصار حلكوجيهات   كح غيا9ب حلسجون للناشطات 
وحلناشطني ووصحاب حل9وي حملخالف، و 9ز9ن حلسياة/ لجني حلهذلول، 

وحلسياة/ إيَْمان حلن جان، وحلسياة/ عزيزة حليوسف، وحإلخوة/ إ 9ح9يم 
عباحل9لمن حملايميغ، محما  ن فها حل9 يعة، عباحلعزيز حملشعل، 

وغري9م؛ ومارس عليهم شكى ونوحع حلكنكيل  مخكلف صنوفه ووشكاله. 
ج لها طويالً  أنهـا لامية ِلمى حأرحيض  ثالثـاً: ُع9فت حململكـة وَْو ُرونِّ
حملقاسة وحلح9مني حلرشي ني ورحعية ومينة لحقوق )حملسلمني حلسنة( يف 
عاملنا حإلسالمي. لكنها ويِف عها ح ن سلمان شهات لاوث حلعكس تماماً، 
فإنهـا حقكادت توتبة من حلعلماء وحملجكهايـن وحلاعاة ومنهم من وقف 
طويالً يف صف حلاولة حمللكية حلسـعوديّة لعقود مـن حلزمان وآخ9ين من 
سـَانة حلبيت حلح9ح2  مكة حملك9مة، وزّج  هم يف سجون حململكة  ط9يقة 
 9 9يـة. وو 9ز حملعكقلني 9م حلشـيخ/ سـلمان حلعودة، حلشـيخ/ عوض 
حلق9ني، حلشـيخ/ عيل حلعم9ي، حلشيخ/ محما موىس حلرشيف، حلشيخ/ 
عم9  ادلاح، حلشـيخ/ ولما  ن عباحل9لمن حلصويان، حلشـيخ/ حإلما2 
إدريس و ك9. وتشـري قوحئم حملعكقلني للعلماء إىل ونها  لغت حملئات منهم. 
وتـم منع حلعايا منهم من حلسـ 9 وو 9ز9م حلشـيخ/ محمـا حلع9ي ي، 
حلشـيخ/ عائـض حلق9نـي، وآخ9ون. ومـا حلعلماء حملعارضـون أسة آل 
سـعود فقا تم إعاحمهم خارج نطاق حلقانون و 9ز9م حلعالمة حلشـيخ/ 
 اق9 حلنم9 و9و دحعية من حلطائ ة حلشيعية وحلشيخ/ فارس حلشويل. 

رح عاً: رفع حأمري حلشـاب شـعاَر مكافحة حل سـاد يف وجهـزة حلاولة 
حلسـعوديّة، ووفقاً لهـذح حلكوجه لول منكجع حل9يكز تارلكون إىل سـجن 
تبري، زج فيه و ناء عمومكه من حأم9حء وحلوزرحء ورجال حملال حمللياردي9حت، 
 عاد تجاوز أص2 وث9ياء من حلعيار حلثقيل و 9ز9م حمللياردي9 حأمري/ حلوليا 
 ن طالل  ن عباحلعزيز مالك رشتة حململكة حلقا ضة، وحأمري/ مكعب  ن 
عباحللـه  ن عباحلعزيز وزي9 حلح9س حلوطني، وحأمري/ ت9تي  ن عباحلله 
ومـري منطقة مكة حلسـا ق، حلشـيخ/ خالـا حلكويج9ي رئيـس حلايوحن 
حمللكي حلسا ق، حلشيخ/ عادل َفِقيه وزي9 حالقكصاد وحلكخطيط، حل 9يق/ 

عباحلله حلسـلطان قائا حلقوحت حلبح9ية، وحمللياردي9 حلشـيخ/ محما  ن 
لسـني حلعمودي حلحرضمي حليمني، وحلشـيخ حمللياردي9/  ُك9  ن محما 
عوض  ن الدن حلسـعودّي حليمني حلحرضمي رئيـس مجموعة  ن الدن، 
وحلشيخ/ وليا آل إ 9ح9يم مالك شبكة إ2  ي يس، وحلشيخ/ صالح تامل 

رجل حأعمال، وحأخ/ إ 9ح9يم حلعساف وزي9 حملالية حأسبق. 
خامسـاً: وإلثبـات لـز2 حأمري حلشـاب حملكطلـع لع9ش حمللـك قا2 9و 
وحلشـيخ محما  ن زحيا ويل عها مشيخة حإلمارحت حلع9 ية حملكحاة تحاياحً 
  ـ9ض عقو ات جائ9ة عىل دولة قطـ9 وقا2  حصار9ا إىل درجة مخي ة 
لم يشها مثَلها تأريُخ حلعالقات  ني حلاول من لصار جوي و 9ي و ح9ي، 
ومقاطعة شـاملة، وحل صل حلكعس ي للعائالت وحأس ولم تسلم من 9ذه 
حإلجـ9حءحت لكى حملوحيش تالجمال وحأ قار وحأغنـا2. وما لاث لهو يشء 
عجيب وغ9يب يف تأريخ حلصالت  ني حلاول، لكى حلعاّو حإلسحئييل لم ي عل 

مثل ما وقامت عليه حلسعوديّة وحإلمارحت ضا دولة قط9. 
سادسـاً: حململكة حلسـعوديّة وماطـت حللثا2َ عن وجههـا حلحقيقي يف 
حلسـنوحت حأخرية، وجا99ت  العاحء ضا حلشـعوب حلع9 ية وحإلسـالمية 
وعـاٍد من حلـاول حلع9 ية وحإلسـالمية  املنطقـة منها حليمـن، وحلع9حق، 
وسوريا، وليبيا، ولبنان، وإي9حن،  ل إنها مهات ل ك9ة حلكقارب وحلكطبيع 
مـع حلعـاّو حإلسحئييل وحسـكباحله مـن عـاو إىل صايق، و9ـي حملقامة 
لكص يـة حلقضية حل لسـطينية مـن خالل ص قة حلق9ن سـيئة حلصيت 
وحلسمعة  اتّ اق تيل مع حإلَدحَرة حأم9يكية حلحالية  9ئاسة دونالا ت9حمب 

ومسكشاره حلصهيوني توشنري. 
سـا عاً: تان حالعـرتحُف حلسـعودّي حلرصيـح  قكـل حلصح ـي جمال 
خاُشـقجي يف قنصليكها يف إسطنبول  مثا ة حلزلزحل حلذي 9ز ثقة حلعالم 
وجمـع  مصاحقية قيادة حململكة حلع9 ية حلسـعوديّة حلحالية. وإْن صحت 
حلكرسيبـات وحل9وحيـات حإلعالميـة  أنـه ُقِكل  كلـك حلط9يقة حلولشـية، 
فسككون حلقشة حلكي سـكرُبك وت9ُتع حلجمل  ما لمل وسكطيح  ألال2 
ن يسـكهرتون  أروحح  حأمـري حلجامح للحكم وتجعلـه عربة لآلخ9ين ِممَّ
ودماء حملاليني من حلشهاحء حلع9ب حلذين ذ9بوح ضحية طيش حلحكا2 غري 
حملحرتمني من وم9حء حلن ط وساسـكِه حلذين ال يقيمون لإلنَْسـان وزناً وال 

قيمة. 
9نا يكسـاءل حل9وي حلعا2 حليمني وحلع9 ي وحإلقليمي و عض حأصوحت 
حلح9ة يف حلعالم، مكى سـي وق حلنظا2 حلسـعودّي  قيادة حمللك سلمان  ن 
عباحلعزيز وويل عهاه محما  ن سلمان تجاه حلج9حئم حمُل9عبة حلكي تحاث 

يومياً يف حليمن؟
 و9ل سـنحكاج إىل وَْعَوح2 وُْخـ9َى تي يسـكوعبوح ون ج9حئمهم  اليمن 
ت ـوق ج9يمة قكل حلصح ي حلخاُشـقجي  آالف حمل9حت، ومهما تسـرتوح 
خلـف ذرحئع و9مية ليشـنوح عاوحنهـم حملكوحصل عىل حليمـن منذ مارس 
15ص22 ولكـى لحظة تكا ة 9ذح حملقال فلن ي لحوح حلبكة؛ أَنَّ حعكماَد9م 
عىل سببية حلح9ب تان ورقة مككو ة تكبها لهم حل9ئيس عبار ه منصور 
9ـادي حملنكهيـة واليكه، و9ـذه لجة  اطلـة ال تربر قكـل حآلالف وج9ح 
عـرشحت حآلالف وتجويـع حملاليني من حليمنيني. إنهـا ج9يمة حلعرص حلكي 
تمارسـها حلسعوديّة ضا شـعب جار ول9ٍّ و ي، ال يبحث يف رتا2 حلح9ب 
حلعاوحنية سـوى عن لياة ل9ٍة ت9يمة. و الكايل فـإنَّ حمللك ونائبه حأمري 
حلشـاب حلطامح للملك 9ما ولا9ما من سـيافع حلثمن غالياً ج9حء تلك 

حملجازر وحملآيس حلكي تع9ض ويكع9ض لها حلشعب حليمني. 
نارُك لقيقَة طبيعة حلكوحزنات حلاولية  مصالحها حملكشـا كة حملعقاة 
وحلكـي تحيـط  الح9ب حلعاوحنية عـىل حليمن، لكننا نـارك يف ذحت حلوقت 
لقيقة موضوعية تأريخية و9ّم، و9ي ون حليمن ال يُهز2 9كذح  السـالح 
وحلكوغـل يف قكل شـعبه، ووت9ر حملقولة حلشـهرية  أن حليمـن 9ي مقربة 

حلغزحة. 
لو تان حأمري حلجامح لحكم حلسـعوديّة وقبل ون يق9ر غزو حليمن، قا 
ق9و شـيئاً من حلكأريـخ حليمني وفهم حملعادلة، لكان قا غريَّ حسـرتحتيجية 
حلغزو  اسـرتحتيجية وُْخـ9َى 9ي حالقرتحب من حلشعب حلجار حملسالم حلذي 
لم يؤِذ وي جار يف جميع م9حلل تأريخه؛ و االً عن زرع  ذور حلعاحء لقا2 
ر ما  بذر يَقونِّي حإلخاء وحلعمل حملشـرتك. وال يـزحل 9ناك  قية من زمان 
ووقت لكغيري فك9ة حلهيمنة  قوة حلصاروخ وحلا ا ة حملسكوردة من حلاول 
حلغ9 ية إىل  ناء جسور حلثقة وحملحبة  ني حلشعبني حلشقيقني حلجارين!!!
وظنُّ ون  قيًة من عقٍل ل9حسـمي حلسياسات حلكككيكية وحالسرتحتيجية 
يف حململكـة ال تـزحل  اقيًة. 9ـذه حل 9ضية يعزز9ا لاينـا لجم حلضغوط 
وحال كزحز حإلعالمي وحلا لومايس وحلسـيايس حلغ9 ي لقيادة حلسـعوديّة يف 
لادثـة مقكل حلصح ي جمال حلخاُشـقجي. ولو تان وضعها وعالقاتها 
حلع9 ية وحإلقليمية طبيعية ملا لاث ُتـّل ذلك حلضجيج وحلعويل وحال كزحز؛ 
أَنَّ سياسـات حململكة يف عها حمللك سلمان  ن عباحلعزيز وح نه ويل حلعها 
محمـا  ن سـلمان قا تجاوزت لـاود حلعقل وحملنطـق يف عاحئها حلجائ9 
لجريحنهـا، ولهذح فإن وية م9حجعة عاجلة قـا تضمن  قاء حمللك يف محله. 
وما حملزيا من حملغام9حت وحالسـكماع إىل حآلرحء حلنزقة وحملكط9فة فمآلها إىل 

حل شل. 
 قيت رسـالٌة عاجلٌة موجهـة للعالم وجمع، فلـو ون م9حتز حلن وذ يف 
حلعالـم حلغ9 ي وق ـت يف وجه طغيـان حأمري محما  ن سـلمان لينما 
 ـاو  قصـف تجمعـات حأعـ9حس وصـاالت حلَعـزحء ومـاحرس حأط ـال 
وحملسكشـ يات وحأسـوحق حلشـعبية يف حليمن، ملا تج9و عىل قكل حإلعالمي 

جمال خاُشقجي. 
ال توجـا وص ـات عالجية سـح9ية يف حلسياسـة ُمطلقـاً؛  ل توجا 
سياسـات فن حملمكـن وحملكاح، و االً عـن حلج9ي خلـف سحب حلكطبيع 
َي  ص قة حلقـ9ن، يكـم حلكحـول إىل حلشـقيق حلجار  حلـكاذب ومـا ُسـمنِّ

 سياسات وحقعية مكوحزنة، وحلله وعلم منا جميعاً. 
وفوَق ُتلنِّ ِذي ِعْلٍم َعِليم
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لن ننحني خنوعًا ولن نموَت جوعًا!

ألف و300 يوم من الصمود ومواجهة العدوان

الشيخ عبدالباسط سران 

تَُعاُّ حلح9ُب حالقكصاديـُة عىَل حليمن من وقذر 
وشـكال عاوحن حلكحالـف حإلج9حمـي حأم9يكي 
حلسـعودّي حإلمارحتي حلصهيوني حملسـكم9ّ للعا2 
حل9ح ـع عىَل حلكوحيل وفيه يكبـني ماى حالنحطاط 
حأَْخاَلقي ملن يقومون  هذح حلعاوحن وسقوطهم 

حلشامل حلسيايّس وحلقانوني وحإلنَْساني. 
فمنـذ حليـو2 حأول لشـّن عاوحنهـم وطبقوح 
حلحصار حلربي وحلبح9ي وحلجوي وعىل نحو جائ9 
وظالم، محّولني حليمن إىل سـجن تبري وسالة 
لإل ـادة حلجماعيـة  طائ9حتهـم وصوحريخهـم 
وقنا لهـم حلذتية وحلغبية حأم9يكية حلربيطانية 
حلغ9 يـة حإلسحئيليـة، م9تكبني و شـع حلج9حئم 
ضا شـعب لضـاري ع9يق مسـالم لم يحصل 
ون حعكـاى عىل جريحنه وَو وية دولة يف 9ذح حلعالم 
ال قايمـاً وال لايثـاً،  ـل عىَل حلعكـس من ذلك 
تان وال يـزحل مالذحً آمناً وَمْصَاَر خري أشـقائه 
وجريحنـه يف حلجزي9ة حلع9 يـة وحلخليج وحلق9ن 
حأف9يقـي وحلعـ9ب وحملسـلمني وحلبرشية تلها 
ليس 9ذح فحسب وإنما َمْصَار إشعاع لضاري 
ومع9يف وتأريخي عرب آالف حلسنني لكّى صارت 
حلكثري من حلشـعوب وحلقوميـات ت خ9  جذور 
حنكمائها لهذح حلبلا وحلشـعب حلشـجاع وحلك9يم 
وحأصيـل حلذي لم يخضع ولـم ي9تع ولن يقبل 
حلذل ولن يسـمح للغزحة حملسـكعم9ين  الكالل 

ورضه وَو حلنيل من شموخه وتربيائه. 
 ُتــلُّ 9ذح تؤّتـاه لقائَق حلكأريخ وحلجغ9حفيا 
ويجّسـاه حليو2 يف ملحمة صموده حأسطوري 

حلعظيـم يف وجه قوى حلغي وحلطغيان حالمربيايل 
حل9جعي حأم9يكي حلسعودّي حلصهيوني حلذي لم 
يككِف  قكل حليمنيني  أسلحكه حل كّاتة وحملح9ّمة 
دوليـاً  ـل و الكجويـع حملمنهـج مـن حلحصار 
حلجائـ9 إىل نقـل حلبنـك حمل9تزي مـن حلعاصمة 
صنعـاء إىل رضب حلُعملة حليمنية تإْلَاى صور 
ل9 ه حلعاوحنية حلكي طوحل سـنوحتها تسكنا إىل 
ُقـــوَّة حلرش وحالسـككبار حلعاملـي وم9يكا وإىل 
مالهم حلن طي حملانس حلذي حشرتوح  ه حملجكمع 
حلـاويل حملنافـق وتل حملنّظـمـات حلكا عـة وغري 
حلكا عة لألمـم حملكحاة وتذلك ونظمة ووسـائل 
إْعـاَل2.. و9ذح تله ضاعف قـذحرة عاوحنهم عىَل 
شـعب فقري   عل حلكآم9 حلسعودّي عليه طوحل 
تأريخه حملعارص لكّى صار حليمانيون مجمعني 
عـىل حعكبـار حلنظا2 حلسـعودّي عـاوحً تأريخياً 
لهـم ووََدحة ُمعيقـة أمنهم وحسـكق9ح9م و ناء 
دولكهم حلوطنية حلايمق9حطية حملوّلاة حملسكقّلة 

وحلحايثة. 
حليو2 تنكشف ُتــّل حلخيوط حملؤحم9ة ووورحق 
حلعاوحن لكل و ناء شـعبنا ويكأّتــا  شكل جيل 
ال لبس فيه لكى أولئك حلذين حنخاعوح  موحقف 
تلك حلنخب حلسياسيّة حل اساة وحلعميلة صاروح 
عىَل يقني ون ال 9اَف لهذح حلعاوحن سـوى إ ادة 
حليمنيني  شـكى حلوسـائل وو شـعها حلكجويع، 
و9ـي يف 9ـذح ال تسـكثني ولـاحً، وما تشـهاه 
حملحافظـات حلجنو يـة وحلرشقيـة حملحكّلـة من 
حلكجاجـات ومظا99حت وعصيـان ماني ضا 
قـوى حاللكالل وم9تِزقكه مـا 9و إاّل مؤرش عىل 
ون طوفان 9ذح حلشـعب حلصا 9 حلصاما سـوف 

يجـ9ف حلغـزحة وحملحكّلـني ووذنا هـم، مطهـ9حً 
ت9ُ ـة 9ـذح حلوطن من دنسـهم، ملقيـاً  هم إىل 
مسـكنقعات حلكأريخ حلع نة عمـا ق9يب، و9ذح 
تله   ضـل صمود حليمانيـني حملؤمنني حلوحعني 
لحقيقـة 9ـذح حلعـاوحن وعاحلة حلقضيـة حلكي 
حنكصار9ـا،  حلكضحيـات مـن وجـل  يقّامـون 
مقامـني قوحفـل حلشـهاحء يوميـاً؛ دفاعـاً عن 
حلسيادة وحسـكقالل وعن حأرض وحلِع9ض، ويف 
طليعكهم منكسبو حلجيش وحللجان حلشعبيّة. 

وممـا سـبق نخلـص إىل حلقـول: إن شـعَب 
حلحكمـة وحإليَْمـان ما تاَن يومـاً ورَِشحً وال  َِط9حً 
إنمـا ماحفعاً عن ن سـه ولقه  إمسـاك زما2 
قـ9حره  يـاه وحلكخّلـص مـن وزمنـة حلوصاية 
وحلهيمنـة، مهما تل ه ذلك من ثمن ولن تجاَي 
سياسـة حلكجويـع حلكي لجأ إليهـا حلعاوحن  عا 
ون ُمِنـَي  الهزحئم يف تافـة حلجبهات ولم تن عه 
وسلحكه حل كاتة، سيهز2 يف مؤحم9حته حإلج9حمية 
إىل  حلهادفـة  حالقكصاديـة  حملكمثلـة  الحـ9ب 
حسككمال ل9ٍب إل ادة  إماتة حليمنيني جوعاً. 

 ويبقـى حلكأتيـُا 9ُنـا ون شـعبَنا حلذي صرب 
وصمـا ومـا2 9ـذه حلحـ9ب حلشـاملة وصنـع 
حنكصـارحٍت وشـبه  املعجـزحت سـوف يوحِجـُه 
حلحـ9َب حالقكصاديـَة  مزيـٍا مـن حالصط ـاف 
وحلككاتـف وحلكضامن وحلكاللم وسـيح9ق آخ9 
ورقـة يلعبهـا تحالف حإلج9ح2 ويلقـي  آل زحيا 
و آل سـلول يف جحيـم وفعالهم حلكـي تجاوزت 
ُتـــلَّ حلحاود لن يرتَتكم شـعب و ـي وعظيم 
ون تُميكـوه جوعـاً وسـينكرص؛ أنَّ حلحـقَّ معه 

وحلباطل ُمزحل!!

الشعب اليمني بين معركة التحرر 
وعواصف التطبيع مع الكيان الصهيوني 

مرفق يحيى مرفق 

لطاملا تان حلشعُب حليمني 
وحاللـرتح2َ  حلجميـَل  ي9عـى 
وحلـود، و9ـي مـن عادحتنـا 
وقيمنا حملسـكماة من تكاب 
حللـه ونهـج رسـوله محما 
صلوحت حلله عليـه وعىل آله 
ووعال2 حلهاى عليهم حلسال2، 
تنا نبادل حلوفاَء  الوفاء مع 
وموق ه  حلُعمانـي  حلشـعب 
حلسـعودّي  حلعـاوحن  مـن 
حأم9يكي عىل  الدنا وموقف 

قا وس حمل9تمي يف ولضان حليهود وحلنصارى غري حملكحالف 
مع آل سـعود، لكـن تبني حلحق مـن حلباطـل وحلن اق من 

حإليَْمـان ونحن يف زمن تشف حلحقائق وحإلثباتات. 
دوُل حلخليج 99ولـت إىل إسحئيل و ادرت  الكطبيع مع 
حلكيـان حلغاصـب ومحاولة َطْمس حلقضية حل لسـطينية 
وحالسكسال2 لطاولة حمل اوضات لبيع حملقاسات حإلْساَلمية 
وعىل روسـها حلقاس حلرشيف  ما تسمى »ص قة حلق9ن« 
ملـوك وومـ9حء حلصحـ9حء و ـاوح ت9ليبهم  هـا وتن يذ9ا 
ليسـكق9وح يف مناصبهـم حملذلة حلذي وصبحـت وغلبها عىل 
ـة.  حملحك يف لال لم يطبّعوح وينّ ذوح ُمَخّططات عاو حأُمَّ
فاملوقـُف حلعماني ظل مبهماً يف تثري من حملوحقف، و9و 
ما جعـل حلكثريَ من حأل9حر يظنون  ه خـريحً، إذ 9و ليس 
رحضيـاً عن ُتـّل ما ي علونـه يف حملنطقة من تحال ات مع 
ـة حلع9 ية وحإلْساَلمية، لكن تشف قناع حلعمالة  وعاحء حأُمَّ
وحالنبطاح  زيارة رسـمية ل9ئيس تيان حلعاّو حلصهيوني 
نكنيا9و إىل مسقط وحسكقبال رسمي من حلسلطان ودولكه 
و9ـو ما لم تُقم  ه وية دولة خليجية، إذ ون 9ناك تارجاً يف 
حلكعامل وحلكطبيع وحلرتليب مع حلعاّو حلصهيوني وصاق 

حمَلثَل حليمني »نار من تحت رماد«. 
 ال يرشفنا تشـعب يمني ون نكوّدَد وَو نُِكنَّ حاللرتح2 ممن 
وضع يَاه يف يا حليهود، ونجعل من مسقط محطه للكوحصل 

مع حلعالم لوقف حلعاوحن عىل شعبنا حليمني حلصاما. 
 ل نطالب حلوفـا حلوطني للعـودة إىل حلعاصمة صنعاء 
حلشامخة حأ ية حلكي لم ت9تع أي غاٍز وَو محكلٍّ وحلك اوض 
مـن موقع حلُقــوَّة وحلثبات وحلصمود وحلكحاي حلذي يقا2 
قوحفـَل من حلشـهاحء حلعظماء مـن وجل عزتنـا وت9حمكنا 
وقيمنا حلاينية وموق نا حلثا ت من حلقضية حل لسـطينية 

ـة حلكأريخي.  وونها تشكل حلبوصلة يف حلِعاحء لعاو حأُمَّ
9ا 9و سـلطاُن ُعمـان قا وس يسـكقبُل رئيَس وزرحء 
حلعاّو حلصهيوني  زيارٍة غرِي مسـبوقة و شـكل رسـمي 
وت9ليـٍب من دولة عمان، يجب ون نحـذر ونأخذ حلحيطة 
منهـم؛ أنَّهـم يف خنـاق وحلـا وصـفٍّ وحلا ضـا 9اف 
وحلـا و9ـو حلقضـاء عـىل حلشـعب حليمنـي ومرشوعـه 
حلُقــ9ْآنـي حلعظيـم، وتبني ون ذلك حلـود وحلكق9ب إنما 9و 
خْاعة لنسكسـلَم ونقبَل  ـأي تنازل عـن ت9حمكنا وعزتنا 
وحسـكقاللنا ول9يكنـا، وحلوسـاطة لإلف9حج عـن محمود 
حلصبيحـي وَْتبَــ9َ  99ـان، فِمن عناية حللـه لنا ورعايكه 
ونـه وظه99م عـىل لقيقكهـم وتشـف و اطيلهـم، فمن 
حملسـكحيل ون ي9َضوح عنـا ما ُدمنا ننكنُِّل  هـم وم9تِزقكهم 
يف جبهات حلعـزة وحلرشف وحلبطولـة إاّل إذَح قبلنا وتنازلنا 
عن قضيكنـا ومرشوعنا، و9و ما لّذر منه حلسـيا حلقائا 
عباحمللـك  ارحلاين حلحوثي رضـوحن حلله عليه وقال »وحلله 
أن نكحوَل إىل ذرحت تبعث9 يف حلهوحء ورشف حلينا وولب إلينا 
من ون نسكسـلم لكل وولئك حلطغاة حملسككربين حمل ساين 

يف حأرض، 9ذح حلذي ال يكون ولن يكون«. 
لطاملا تان حملوقـُف من حلكيان حلصهيونـي معيارحً لكل 
ـة  يشء، فالكيـاُن حإلسحئييل رش مطلـق وخط9 يهّاد حأُمَّ
حلع9 ية وحإلْسـاَلمية ولـن يزوَل إاّل  اسـكئصاله وحلقضاء 

عليه. 
فالشـعوُب لن تـ9ىض  ما يعمله لكاُمهـا من حلخنوع 
وحلـذل وحالنبطـاح أم9يكا وإسحئيل وسـكثور، لينها لن 
يكوقـف 9ذح حلطوفـان إاّل  اقكالع ع9وشـهم ومؤحم9حتهم 
وتيانهـم حلغاصـب ويعود حلحـق أ9لة مهما طـال حأما 
وذلـك ق9يـب  عـا حلقائـا حلُقــ9ْآنـي حل9 انـي حلحياري 
حلشجاع حلسيا/ عباحمللك  ار حلاين حلحوثي ل ظه حلله. 

محمد حمود جابر

ولـٌف وثالثمائُة يو2 سـّط99ا 
حلشـعُب حليمني صـربحً وصمودحً 

وتضحيًة وفاحًء. 
ولـف وصص3 يـو2 وحملوحجهـة 
عـىَل وشـا9ا.. ولـف وصص3 يو2 
وحلجبهات تشـكعل قكاالً وحلعاّو 

 الطريحن يمعن قكالً وتامريحً. 
ولف وصص3 يو2 تكناث9 حأشالء 
لعناٍت عىَل حأعـاحء.. ولف وصص3 
يو2 لح9ٍب تونية ولصاٍر عامليٍّ 
ومـا حنكـرس حليمـن ولـم يُهز2ُ 

و9يهات. 
ولٌف وصص3 يو2 طويت و قي حلشـعب يطوي 

حأيّا2 طياً ال يلني وال يسككني. 
ولـف وصص3 يو2 وِقـَوى حلعـاوحن وحلطغيان 
تنحرس 9يبـة وتكالىش مكانـة وتغ9ق يف ولل 
حلج9يمـة دون ون تحّقــق مكسـباً وَو تحـ9ّر 

نرصحً. 
ولف وصص3 يو2 وريا لليمن ون يكصاَع وينكهي 
فإذح  ه يصاع  الحـق عالياً ويعلو  مظلوميكه 
ُقـــوًَّة ولضورحً دون ون تنثني له إَرحَدة وَْو تلني 

له َقناٌة. 
ولـٌف وصص3 يو2 مـن حلسـاعات وي )31 ول اً 
وصص2 سـاعة لـ9ب( تأنهـا لم 
تكن لكنهـا تانت وتان حلله فيها 
خريَ نارص ومعني لشـعب وعلنت 
عليـه حلانيا ل9 ها فأعـاد عليها 
حلك9ة وحسكجمع قوحه مقك ياً وث9 
حأنبياء ونهج حمل9سلني، منطلقاً يف 
موحجهة عـاوحن أع9حب وطغيان 
حأم9يكيني )َتكََب حللَّـُه أَْغِلبَنَّ وَنَا 
َوُرُسـيِل إِنَّ حللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز( فنعم 
حلُقـــوَّة ُقــوَّة حللـه ونعم حلعزة 

عزة حلله سبحانه وتعاىل. 
ويف حملحصلـة شـعبنا وقوتنـا 
حلرشفـاء  وتل  حلشـعبيّة  ولجاننـا  حملسـلحة 
حملكطوعـني من و ناء حلقبائل يقاتلون حليو2 عىَل 
ذرى عالية شـامخة من حالفكخار ومن حالعكزحز 
 كأريـخ مكافـق من عن ـوحن وثبـات وصمود 
وموحجهـة  إَدحَرة  عـىَل  وحلك ـاءة  و املقـارة 
تأريخيـة  ـكل و عاد9ـا حلعسـك9يّة وحأمنيـة 
وحلجيوسياسـيّة ضا تحالـف وَْتثَـــ9 من 17 
دولة ُغّطيت  9سـاميل مهولة مـن حلكمويالت 
وَو  حنكصـارحت  إللـ9حز  وحللوجيسـكية  حملاليـة 

حخرتحقـات يف صف حلثبـات وحلصمود للمقاتلني 
حأ طـال وحملجا9اين حأجـالء حلذيـن ياحفعون 
 شجاعة نادرة و إقاح2 ي كق9 إليه حملعكاون. 

 عا ولـف وصص3 يو2 من عاوحنـه عىَل حليمن 
وعـىل شـعب حإليَْمـان وحلحكمـة وصبح يعاني 
من مشكالت عاياة ال لرص لها سوحء يف  نيكه 
حالقكصاديـة وَْو يف  ُنيكـه حالجكماعيـة ووصبـح 
مكبـالً  الكزحماتـه حملالية وديونـه حلكي جعلت 
حملاعـو محمـا  ـن سـلمان يلجأ مضطـ9حً إىل 
إج9حءحت تعسـ ية ضا حأم9حء ورجال حأعمال 
وقكـل حلصح يـني يف حلخـارج يف حلقنصليـات 
وموحطنيـه يف حلخارج، مما يؤّتـا ون حعكاحء9م 
عـىَل حليمـن وعىل شـعبه حأصيـل حلع9يق تان 
ثمنـه  ا9ظاً وُتل كه وفاتورتـه م كولًة ملزيا 
ـة حإلْسـاَلمية من ن ط  من حإل9احر يف موحرد حأُمَّ

وموحرد حقكصادية وخ9ى. 
ووخريحً ولٌف وصص3 ولف يو2 صمانا وسـنصما 
عـرش آالف يـو2 ونَِعُا9ـم  مزيـا مـن حلصال ة 
وحلصمود وحلشجاعة وحإلقاح2 ولن يكونوح  منأًى 
عـن رض اتنا حلقادمة وال عاصَم لهم من غضِب 

حلله وغضِب حلشعب ومن رض اتنا حملزلزلة. 
حل9لمـُة للشـهاحء حأ 9حر وحلشـ اء حلعاجل 

للج9لى. 
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)أ52(
ثقافية 

ُخ  أليسـت الثقافُة الُقـْرآنيُة هي من تنشـئُ جيالً صالحاً؟ َمن ترسِّ

يف اإلنَْسـان القيـَم الفاضلَة واملبـادئَ الفاضلَة؟ كـي يتَحـرََّك يف هذه 

اً يدعـو إىل الخري, يأمر باملعروف, ينهى عن املنكر,  الدنيا عنرصاً خريِّ

ينصـح لآلخريـن؟ يهتـم بمصالح اآلخريـن؟ ال ينطلـق الرش ال عىل 

يـده وال من لسـانه؟ أليس هذا هو ما يصنعه الُقــْرآن؟. أنت ال حظ 

ثقافتهم, أليسـت ثقافة الغربيني هي من تعمل عىل مسـخ الفضائل؟ 

هي من تعمل عىل مسـخ القيم الُقـْرآنيـة واألخالق الكريمة من ديننا 

ومـن عروبتنا؟ أليس هذا هو ما ترتكه ثقافتهـم يف الناس؟ فإذا كان 

يف الواقع أن ثقافة الُقـْرآن هكذا شـأنها، وثقافتهم هكذا شأنها؛ فإن 

ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع اإلْرَهـاب. ]حإلْر9َـاب وحلسال2 ص:7[

هـذه الكلمة ]إْرَهـاب[ تعني أن ُكّل من يتَحـّرك بل ُكّل من يصيح 

تحـت وطـأة أقدام اليهـود سيسـمى ]إْرَهـابـي[، أن ُكّل من يصيح 

غضباً لله ولدينه، غضباً لكتابه، غضباً للمسـتضعفني من عباده الكل 

سيسـمون ]إْرَهـابيني[، ومتى ما قيل عنك: أنك إْرَهـابي؛ فإن هناك 

مـن يتَحــّرك لينفذ ليعمل ضدك عىل أسـاس هـذه الرشعية التي قد 

ُوِضَعت من جديد. ]حإلْر9َـاب وحلسال2 ص:6[

اإلنَْسان إذا لم ينتبه لنفسه من البداية ال يتوقع بأنه ربما يف مرحلة 

أُْخـَرى سـيهتدي أَْو ربما شـخص آخر سـيهتدي به أَْو.. من األشياء 

هـذه، متى ما ضل اإلنَْسـان فقد تأتي أشـياء جديـدة وفيها هدى له 

ال يتقبـل، يأتي هـداة آخرون ال يعد يتقبل. ]سـورة حلبق9ة حلارس 

حلخامس ص:17[ 

مقتطفاٌت نورانية

من األساليب القـرآنية: الدعوة والتبيني للجميع بما فيهم 
)اليهود( الذين ال طمَع من إيمانهم نهائيًا

 : بشرى المحطوري

قسوة القلوب: نتيجة طبيعية لتكذيبهم:
ـِهيُْا حلَقاِئُا -َسـاَل2ُ حللِه  ووَضـَح حلشَّ
َعَلـيْـِه- يف محـارضة )ملزمة( حلارس 
حلخامـس مـن دروس رمضـان و9ـو 
يكناول قصة ) قـ9ة  ني إسحئيل(  أن 
إع9حض  ني إسحئيل عن 9اى حلله ودى 
إىل قسـوة قلو هم، ثم ودت حلقسـوة إىل 
حرتكا هـم للمو قات، حلكي ودت  اور9ا 
إىل ون تكـون ن وسـهم خبيثـة، ليـث 
قال: ]}َفُقْلنَـا حرْضِ ُـوُه ِ بَْعِضَها َتذَِلَك 
يُْحِيـي حللَُّه حْلَمْوتَى َوي9ُِيُكْم آيَاِتِه َلَعلَُّكْم 
تَْعِقلُوَن{)حلبقـ9ة:73( لعلكم تعقلون، 
لعلكـم ت قهون  أن حلله سـيخ9ج ُتّل 
ما تككمـون وتل ما تكآمـ9ون  ه. }ثُمَّ 
َقَسـْت ُقلُو ُُكـْم ِمْن  َْعـِا ذَِلَك{)حلبق9ة: 
من حآليـة79(  عا 9ـذه حلحادثـة حلكي 
تانـت 9ـي يف لـا ذحتها آية مـن آيات 
حللـه.. آية من آيات حللـه عىل وقل تقاي9 
توجا عنا9ـم نموذجاً لقضيـة حلبعث 
يو2 حلقيامة }َتذَِلَك يُْحِيي حللَُّه حْلَمْوتَى{
)حلبق9ة: من حآلية73( فيكذت9؛ أن 9ذه 
تانت - قضية حليو2 حآلخ9 - من حلقضايا 
حأوىل حلكـي لـذر منهـا  نـي إسحئيل، 
منها يف حآليات حأوىل قوله: }َوحتَُّقوح يَْوماً 
ال تَْجِزي نَْ ٌس َعْن نَْ ٍس َشيْئاً َوال يُْقبَُل 
ِمنَْها َشـَ اَعٌة َوال يُْؤَخـذُ ِمنَْها َعْاٌل َوال 
َقَسـْت  وَن{)حلبق9ة:أ9( }ثُمَّ  يُنرَْصُ 9ُْم 
ُقلُو ُُكْم ِمـْن  َْعِا ذَِلَك َفِهـَي َتاْلِحَجاَرِة 
وَْو وََشـاُّ َقْسـَوًة{)حلبق9ة: من حآلية79( 
9ذح يكون وث9حً طبيعياً من حآلثار حلسيئة 
حلكـي تكـون عنـا حلنـاس سـوحء وف9حد 
وَْو مجكمـع وَْو ومة  كلهـا، إذح ما 9ناك 
حسكجا ة لله -ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل-، وعمل 
 هايـه، وت اعل مع مـا يُْهـَاْوَن إليه، 
فيكون حلبايل قسوة يف حلقلوب، تقسوح 
مكى ما قسـا حلقلب فإنـه ال يعا يكأث9 
 املوحعظ، وال يسـكجيب، وتكون قسوة 
حلقلـب ينكـج عنهـا 9ـذه حلكرصفـات 
حلخاطئـة، وتاللظ تيـف 9ي يف حأخري 
وشـياء ر9يبة جـاحً. حلـيشء حلطبيعي: 
ون حإلنَْسـان  عاما يشا9ا آية من آيات 
حلله وَْو يسـمع شـيئاً من 9ـاى حلله ون 
يكأث9 قلبـه ويلني قلبه }وََلْم يَـأِْن ِللَِّذيَن 
آَمنُوح وَْن تَْخَشـَع ُقلُو ُُهْم ِلِذْت9ِ حللَِّه َوَما 
نََزَل ِمَن حْلَحـقنِّ َوال يَُكونُوح َتالَِّذيَن وُوتُوح 
حْلِككَـاَب ِمـْن َقبُْل َفَطـاَل َعَليِْهـُم حْأََمُا 
َفَقَسْت ُقلُو ُُهْم َوَتِثريٌ ِمنُْهْم َفاِسُقوَن{
)حلحايا:16( }ثُمَّ َقَسْت ُقلُو ُُكْم ِمْن  َْعِا 

ذَِلَك َفِهَي َتاْلِحَجاَرِة وَْو وََشاُّ َقْسَوًة َوإِنَّ 
ِمـَن حْلِحَجاَرِة{)حلبقـ9ة: مـن حآلية79( 
9ناك من حلحجارة  عضها ين ع، حلقلب 
حلقايس لم يعا يقا2 شيئاً، لم يعا ين ع 
 يشء، لـم يعا تله إال خلـل، لم يعا ما 

ينكج عنه إال رض[. 

}َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمُنوا َلُكْم{
ـِهيُْا حلَقاِئُا -َسـاَل2ُ حللِه  ووشـار حلشَّ
َعَلـيْـِه-  أنـه ال تعـارض  ـني قولـه 
تعـاىل: }وََفكَْطَمُعـوَن وَْن يُْؤِمنُـوح َلُكـْم{
و ـني قيـا2 حلنبي صلـوحت حللـه عليه 
وعـىل آله  اعوتهـم إىل حإلْسـاَل2، ليث 
قال: ]}وََفكَْطَمُعـوَن وَْن يُْؤِمنُوح َلُكْم َوَقْا 
َتاَن َف9ِيـٌق ِمنُْهْم يَْسـَمُعوَن َتال2َ حللَِّه{
)حلبق9ة: من حآلية75( يع9فون ونه تال2 
حلله عىل لسان موىس، وَْو عىل لسان وي 
نبي من ونبيـاء حلله }ثُـمَّ يَُح9نُِّفونَُه ِمْن 
 َْعـِا َما َعَقلُوُه{ )حلبقـ9ة: من حآلية75( 
فهمـوه ونه من عنا حللـه، فهموح معناه 
ويح9فونـه عناما يقامونـه لآلخ9ين، 
}َو9ُـْم يَْعَلُموَن{)حلبقـ9ة: من حآلية75( 
وليست 9ذه ج9وة شـاياة جاحً؟ ليست 
قضيـة طبيعية و احً، فهـل 9ؤالء فيهم 
طمع تطمع فيهم ونـه يمكن ون يؤمن 
لك، ويسـكجيب لك، ويقبل منك، يؤمن 
لك، يسـّلم لـك، ويؤمـن  ما ونـت ت9يا 
ون يؤمـن  ه؟!. }َوإِذَح َلُقـوح حلَِّذيَن آَمنُوح 
َقالُـوح آَمنَّا َوإِذَح َخال  َْعُضُهـْم إىَِل  َْعٍض 
ثُونَُهْم ِ َما َفكَـَح حللَُّه َعَليُْكْم  َقالُـوح وَتَُحانِّ
وُتْم ِ ـِه ِعنَْا َر نُِّكْم وََفال تَْعِقلُوَن{ ِليَُحاجُّ
)حلبق9ة:76( }وََوال يَْعَلُموَن وَنَّ حللََّه يَْعَلُم 
وَن َوَمـا يُْعِلنُوَن{)حلبق9ة:77(  َما يُـرِسُّ
قضيـة  ونهـا  وَتَّــَا  قولـه  مـا   عـا 
مسكبعاة، عىل وقل تقاي9 ليست قضية 
تطمع فيها، وحملسـألة تكـون ون تؤدي 
شـيئاً تمسـؤولية، 9ـذح يشء تؤديـه 
تمسـؤولية، ون تبني، ون تاعو. لكن قا 
تأتي قضية وُْخـ9َى، 9ي: قضية حلطمع 
يف حلطـ9ف حآلخ9 ونه قا يسـكجيب، وقا 
يؤمـن لك، وقـا يكقبل منـك. حملوضوع 
حأول رضوري عملـه: حلاعـوة، حلكبيني 
أي ط9ف مهمـا تان وإن لم يكن فيه 

طمع، و9ذح وسلوب ُقـ9ْآني[. 

إسقاط اآلية على الواقع: مفاوضات 
السالم مع إسرائيل:ــ

ـِهيُْا حلَقاِئُا -َساَل2ُ حللِه  ووسـقط حلشَّ
َعَلـيْـِه- آيـة )وفكطمعـون ون يؤمنـوح 
لكـم( عـىل حلوحقع حلـذي نعيشـه عرب 
حلكطـ9ق لقضيـة حمل اوضـات من وجل 

حلسـال2 مع إسحئيـل وتيـف ونها غري 
مجاية نهائيـاً، ليث قال: ]حلع9ب حآلن 
ياخلـون معهم يف موحثيـق ومعا9احت 
ويكـون عنـاه ونهـم صادقني لـم يعا 
يحسب وي لسـاب، 9و ليس يف موقع 
مجهز لن سـه مكى ما نكثوح يرض هم 
فرتح9م يف حأخـري يصيحون، يصيحون 
ويقولـون: ]9ذح يرض  عملية حلسـال2، 
9 عىل عملية حلسـال2, 9ذح مؤث9  9ذح وثَـّ
عىل حملعا9احت وحالتّ اقيات[ ويف حأخري 
قالـوح: ]خارطة حلط9يق, وسـيؤث9 عىل 
خارطـة حلط9يق، 9ذح يـؤدي إىل إخماد 
خارطـة حلط9يـق, إىل إ طـال خارطـة 
حلط9يق[ ووشـياء من 9ـذه!! لعب  هم 
 نـو إسحئيل لعبة فعـالً، لعبوح  الع9ب 
لعبة ر9يبـة، ياخل معهم يف معا9احت 
وعنـاه ونهـم صادقـون ثـم يف حأخـري 
تنعكـس عـىل موحق هم. اللـظ قوله: 
}وََفكَْطَمُعـوَن وَْن يُْؤِمنُـوح َلُكْم{)حلبق9ة: 
من حآلية75( 9ذح حلط9ف حلغبي، حلط9ف 
حلغبي فعـالً حلذي ال يع9ف  ني إسحئيل 
مكى صـار عناه ومل قا وَْصبَح يسـمع 
من  نـي إسحئيـل، 9م مـكَّارون، 9م 
مضللون يصاقهم عناما يقولون: ]ونه 
حلكمال ناخل معكم يف 9انة وحتّ اقيات 
سـال2 وموحثيق ويهمنا ون يكون 9ناك 
سـال2 وتعايش سلمي[ فيعود 9ذح عىل 
وصحا ـه حلذيـن يجا9ـاون ويقاتلون 
ليقـول لهـم: حقعاوح، حسـككوح[ ويقو2 
 رض هـم؛ أن لايـه طمعـاً، 9نا وليس 
طامعـاً؟ 9ـو طامـٌع يف  نـي إسحئيل 
ونـه سـياخل 9ـو وإيا9م يف مـاذح؟ يف 
حتّ اقيـات سـال2، ويسـكق9، وال يوجا 
لاجـة لقكالهـم! يف حأخري يقسـو عىل 
وصحا ـه عىل حلذين يجا9ـاون، وفعالً 
9ذح لصل يف فلسـطني  شكل عجيب، 
يخادعهـا  حل لسـطينية[  ]حلسـلطة 
حإلسحئيليـون وظنوح فعالً ونه سـياخل 
معهـم يف سـال2، وتنكهي حلقضيـة! إذحً 
وولئـك حلذيـن 9ـم مزعجـون ]لماس 
وحلجهـاد[ وتلـك حلحـ9تات حملجا9اة؛ 
ثم ي9جعون عليهم  قسـوة، ويعيقون 
وعمالهم، ويقكلون منهم، ويسجنونهم 
يف  عـض  لإلسحئيليـني  ويسـلمونهم 
حلحاالت؛ أنه قا وَْصبَح لايه طمع ونهم 

سيصاقون![. 

التعامُل الصحيُح مع اليهود حسب 
منهجية الُقـْرآن:ــ

ِهيُْا حلَقاِئُا  ويف ذحت حلسـياق وَتَّـَا حلشَّ
-َسـاَل2ُ حللِه َعَلـيْـِه- ونه ال َللَّ مع  ني 

إسحئيـل إال معاملكهـم عـىل منهجية 
حلُقــ9ْآن، تمـا طلب منـا حلُقــ9ْآن ون 
نكعامـل  ه معهـم، ليث قـال: ]لكى 
عنامـا يأتـون يبحثون عـن موضوع 
سـال2 من  ني إسحئيـل، عناما يكون 
عنا9ـم ونهـم يحصلـون عـىل سـال2 
مـن عنا9ـم يف حلـرصحع مـع إسحئيل 
ومع وم9يـكا، لايهم طمـع عى ونهم 
سـيلكزمون  ونهـم  عـى  سـيقبلون، 
 اتّ اقيـة معينـة  يننـا و ينهم، عى 
ون... ال، 9ذه تقطع حأمل. وفعالً قا2 يف 
آيات وُْخـ9َى  أنـه وَْصبَحت 9ذه لايهم 
سلوتاً مع9وفاً: نقض حملوحثيق. }وََوُتلََّما 
ِمنُْهـْم{ َف9ِيـٌق  نَبَـذَُه  َعْهـاحً  َعا9َـُاوح 
)حلبقـ9ة: من حآليـةصص1( ال يوجا فيهم 
مطمـع. إذحً فـال تثق، ال تكن  الشـكل 
حلـذي يحصل عادة عناما تكون طامعاً 
يف جهـة ينعكس وث99ا عـىل ترصفاتك 
معهم وال تكون  الشكل حلذي تثق  هم 
9ـم، وَْو تأمـل مـن ورحئهـم ون يكقبلوح 
منك شـيئاً، ال يوجا فيهم طمع، ال تثق 

 معا9احت معهم[. 
ووضاف ويضاً: ]حلقضية 9نا ال يكون 
لايـك طمع فيهم عىل حإلطالق، ون يبني 
حلناس ون سـهم عىل وسـاس مع9فكهم 
لبنـي إسحئيـل، يمكن مكى مـا جاءت 
م9للـة معينـة رووح 9م، 9ـذح حلط9ف، 
ليس عىل لسب إمالءحت  ني إسحئيل: 
ونـه يأتـي 9انـة، يأتي صلـح ويكون 
9و مجهز ن سه  الشـكل حلذي يع9ف 
ونـه حلكمال %100 ونهـم ينكثون لكن 
حت9تهـم ينكثون لكرض هـم؛ أنه مكى 
ما نكثوح عهاحً، مكى مـا نقضوح ميثاقاً 
وَْصبَح مـربرحً وحقعيـاً ومـربرحً إعالمياً، 

ومربرحً منطقياً ون يرُْضَ ُوح[. 

ثقافة مغلوطة:ــ
القوُل بأن رسوَل اهلل صاَلَح اليهود!! لذا 

ممكن التصالح معهم اليوم!!
-َسـاَل2ُ  حلَقاِئـا  ـِهيْا  حلشَّ َق  وتطـ9َّ
حللـِه َعَلـيْـِه- إىل نقطة مهمـة وثقافة 
مغلوطة عنا حلبعض تقول  أن حإلْساَل2 
يجوز حلسـال2 مـع حليهود؛ أن رسـوَل 
حللـه صاَلَحهـم وعقـا معهـم موحثيَق 
وعهودحً، مكناسني ون رسوَل حلله عناما 
فعل ذلك، فعله و9و مسـكعاٌّ لهم وقوى 
حسـكعاحد مـن ليث حإلعاحد حلعسـك9ي 
وحلكجهيـزحت،  حيـث ونه سـيرض هم 
وول ما يباوون  نقض حلعهود، وما ع9ب 
حليو2 فإنهم ي9ياون حلصلح مع حليهود، 
 ـاون ون يأخذوح لذَر9ـم منهم،  اون 

ون يسـكعاوح عسـك9ياً للحظة نقضهم 
للعـود، ليث قـال: ]ولهـذح اللظ: 9و 
معا9ـاحت،  حإلْسـاَل2  يف  فعـالً  لصـل 
وموحثيـق لصل مثالً يف م9حلل يف صار 
حإلْساَل2، يف ويا2 رسول حلله )صلوحت حلله 
عليه وعىل آله( مثالً حتّ اقيات معينة وَْو 
ُصلـح معني عىل ون ال يعملوح تذح وون ال 
يكآمـ9وح وون ال... لكـن حلقضية م9تبة، 
9نـاك فـارٌق تبريٌ جاحً ما  ـني حملوحثيق 
وحلهـان وحلصلح حلـذي تان يكم يف ويا2 
رسول حلله )صلوحت حلله عليه وعىل آله( 
و ني ما يحصل  ينهم و ني حلع9ب حآلن، 
9ناك فـارٌق تبـريٌ. حل9سـوُل )صلوحت 
حللـه عليـه وعـىل آلـه( يعـ9ُف طبيعَة 
9ـؤالء حلناس سـيعمُل معهم معا9اة، 
9انة معينة، لكنه مجّهز ن َسه عناما 
ينقضون سـيرض هم ليـس حملعنى ونه 
عنامـا ياخل معهم يف صلـح ونه وحثق 
 هم. ال، 9ـذه قضية وُْخـ9َى، قضية ون 
وحقع  نـي إسحئيل 9م عىل 9ذح حلنحو: 
إذح وحلـا تأمـل  أنـه تيـف تان 9ناك 
تعامـل مكميز معهم يف تأريخ حإلْسـاَل2 
يف حلصـار حأول ليـس عىل وسـاس ونه 
ُمِقـ9ٌ لهـم عـىل ما 9ـم عليـه، وال من 
منطلـق ونـه يثق فيهـم عنامـا ياخل 
معهـم يف صلح، وَْو معا9ـاة، وَْو 9انة، 
وَْو وي يشء مـن 9ـذه و ـاحً، إنما 9ذه يف 
ن ـس حلوقت تجعلهم ومـا2 وحلاة من 
حثنكـني: إمـا ون يكونوح وناسـاً يكقبلون 
وينامجون يف حملجكمع حملسلم ويذو ون 
فيه ويسـلمون، وَْو مكى ما ظه9 منهم 
حلنقـض حلـذي 9ـو حلـيشء حلطبيعـي 
عنا9م، فيكون معناه ونهم فكحوح عىل 
ون سـهم حلثغ9ة ِليرُْضَ ُـوح. حلع9ب حآلن 
ياخلـون معهم يف موحثيـق ومعا9احت 
ويكـون عناه ونهـم صادقـون لم يعا 
يحسب وي لسـاب، 9و ليس يف موقع 
مجهز لن سـه مكى ما نكثوح يرض هم 
فرتح9م يف حأخـري يصيحون، يصيحون 
ويقولـون: ]9ذح يرض  عملية حلسـال2، 
9 عىل عملية حلسـال2, 9ذح مؤث9  9ذح وثَـّ
عىل حملعا9احت وحالتّ اقيات[ ويف حأخري 
قالـوح: ]خارطة حلط9يق, وسـيؤث9 عىل 
خارطـة حلط9يق، 9ذح يـؤدي إىل إخماد 
خارطـة حلط9يـق, إىل إ طـال خارطـة 
حلط9يق[ ووشـياء من 9ـذه!! لعب  هم 
 نـو إسحئيل لعبة فعـالً، لعبوح  الع9ب 
لعبة ر9يبـة، ياخل معهم يف معا9احت 
وعنـاه ونهـم صادقـني ثـم يف حأخـري 

تنعكس عىل موحق هم[. 
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 وساطة مصرية تقضي بوقف إطالق النار:

قوات األمن العراقية تقتل ثالثة 
من العناصر التكفريية 

 : العراق
قالـت حلرشطة حلع9حقية، ومس حلسـبت: إن ثالثًة مـن حلعنارص حإلج9حمي 
ُقكلوح خالل تمني يف ت9وك، مضي ة ونها حسـكولت عىل تمياٍت من حأسـلحة 

تانت  حوزة حلكك رييني. 
وقال رشطة ت9توك يف  يان لها، ومس حلسبت  حسب حلسوم9ية نيوز: إن 
حف9حد حل 9قة حلخامسـة رشطة حتّحادية نصبت تمني محكم عىل ولا حلط9ق 

حلكي يسلكها حلاوحعش. 
ووضـاف حلبيـان، ونه تم حالشـكباُك مع حلكك رييـني، ليُثُ تـم قكل ثالثة، 
وحالسـكيالء عـىل  ناقيكني تالشـنكوف، ولزح2 ناسـف، وُعبوتـني قمعيكني 
ومو ايلني وسـت رمانات ياوية يف ق9ية حلعطشـانة خلف منطقة حلاتمات 

يف نالية حل9شاد. 

الرئيس اإليراني: إيران حّققت انتصارات 
تأريخية على أمريكا قل نظريها

 : طهران
قال حل9ئيُس حإلي9حني، ومس حلسـبت: 
إن حالنكصارحت حلسياسـيّة حلكي لّققها 
حلشعُب حإلي9حني خالل حأشه9 حأخرية ال 
مثيل لها ليس يف تأريخ إي9حن فحسـب، 
مضي ـاً ون  الده حنكـرصت يف محكمة 
يف  م9تـني  ال9ـاي  يف  حلاوليـة  حلعـال 
موحجهة ومريتا خالل حأشه9 حأخرية. 
تمثلـت  حأوىل  حملـ9ة  ون  وووضـح، 
 اأ9ليـة، ليـُث تان حأمريتيون ي9ون 
ون 9ـذه حملحكمـة غري مؤ9لـة للبت يف 
حلقضيـة،  ينمـا تنا نعكقـا  أ9ليكها،، 
ليـُث صار حلحكـم يف حلنهايـة لصالح 
حلثانـي  حالنكصـاَر  ون  إيـ9حن، مضي ـاً 
حلـذي تحّقـق يف محكمـة ال9ـاي تمثل 
 إصاحر ولـكا2 مؤقكة ضا ومريتا حلكي 
عارضكهـا إاّل ون حلحقوقيـني وممثـيل 

حلشـعب حإلي9حني لّققوح حالنكصاَر يف حملحكمة وقا ودحن رئيس حملحكمة ومريتا 
 شكل علني يف حلجمعية حلعامة لألمم حملكحاة قبل وَيَّا2. 

ول ـت رولاني إىل حالنكصار حلحقوقي حلثالث حلذي لّققكه إي9حن، موضحاً 
ون حملـ9ة حلثالثة تحّققت خالل حأسـا يع حملاضية، ليـُث تانت 9ناك ورصاة 
مجمـاة يف إيطاليـا تبلغ قيمكهـا نحو 6 مليـارحت دوالر إذ حسـكطاع ممثلو 

حلشعب حالنكصار يف حملحكمة وحإلف9حج عنها. 
وحعكرب ون حلشـعب حإلي9حني له حليا حلعليا يف حملوحجهة لالياً عىل حلصعياين 
حلسـيايّس وحلحقوقـي،، ليُث ون حلـ9وي حلعا2 حلعاملي ي9ى ون إيـ9حن  لٌا ي ي 

 الكزحماته ويف حملقا ل تنكث ومريتا حلعهوَد وحلقوحنني حلاولية. 
ول ت حل9ئيس حإلي9حني، إىل ونه لكى وورو ا تقف  جانب طه9حن يف موحجهة 
إعـادة ف9ض حلحظ9 حأمريتي، وتا ع »ال يحاث يف تثري من حأليان ون تكخذَ 
حلواليـات حملكحاة ق9حرحً ويكخىل لل اؤ9ا حلكقليايـون عنها، قبل عا2 لم يكن 

ولا يصّاق ون تقف وورو ا مع إي9حن وضا وم9يكا«. 

الجماعات اإلجرامية تقصف منازل املواطنني يف ريفي حماة وحلب 
 : سوريا

قامـت حلجماعـاُت حإلج9حمية حل ـاّرة من 
ماينكـي للـب وريف لمـاة، ومس حلسـبت، 
حلصاروخيـة  عشـوحئي  القذحئـف   قصـف 
مسـكهافًة منـازَل حملوحطنـني يف ري ي للب 
ولمـاة، ممـا ودى إىل إصا ة حمـ9وة يف للب، 
وتـرضر منـازل حملوحطنـني.  وقالـت وتالـة 
سـانا حلسـورية،  أن حملجموعـات حإلج9حمية 
حملنكـرشة يف حللطامنـة  9يف لماة حلشـمايل، 
حسكهافت  عاٍد من حلقذحئف حلصاروخية  لاة 
حلص صافية  9يف مح9دة حلغ9 ي، مشرية إىل 
ترضر  عض حملنـازل دون وقوع حصا ات  ني 

حملوحطنني. 
حملجموعـات  ون  إىل  حلوتالـة،  ول كـت 
حإلج9حمية حملنكرشة يف ريف لماة حلشمايل تكبُع 
 معظمها تنظيـم “جبهة حلنرصة” حإلج9حمي 
حلذي يضمُّ يف ص وفه م9تزقة وجانَب تسـللوح 

عرب حأرحيض حلرتتية. 
ويف للب، ذت9ت حلوتالة، ون إج9حميني من 
تنظيم جبهة حلنـرصة وحملجموعات حملنضوية 
تحت زعامكه، حعكـاوح  القذحئف حلصاروخية 
عىل لي شـارع حلنيل يف ماينة للب، مشريًة 

إىل إصا ة حم9وة  ج9وح ووقوع ورضحر مادية. 
يُذتـ9 ون حلكنظيمـات حإلج9حميـة حملنكرشة 
عـىل وطـ9حف ماينة عىل وطـ9حف ماينة للب 
حلغ9 يـة وحلجنو يـة حلغ9 يـة، حعكـات خالل 

حأَيَّا2 حملاضية  القذحئف وحأسـلحة حل9شاشة 
عـىل حأليـاء حلسـكنية حملجاورة، ما تسـبب 
 ارتقـاء شـهاحء ووقـوع ج9لـى جلهم من 

حأط ال وحلنساء.

الرئيس الصيني يعترب دخول أسلحة أمريكية إىل تايوان انتهاكاً 
للسيادة ويوصي جيشه باالستعداد للحرب

 : متابعات
دعا حل9ئيس حلصيني، »يش جني  ينغ«، جيَش 
 الده إىل م9حقبـة حلوضع يف  ح9 حلصني حلجنو ي 
وتايوحن عن تثب لكى تكون مسـكعاًة للكعامل 

مع لاالت حلطوحرئ حملحكملة. 
ولسـَب صحي ة »سـاوث تشـاينا مورنينغ 
 وسـت« حلصينية فإن حل9ئيَس »يش جني  ينغ« 
قـا وخـرب جيَشـه  ـرضورة حالسـكعاحد للح9ب 
يف لـال لاوث وسـبا ها، موصيـاً وزحرة حلافاع 
 كعزيز حلكاريبات حلقكالية حلعسك9ية للمقاتلني. 
حلقيـادة  عـىل  جـني  ينـغ«  »يش  وحطلـع 
حلعسك9ية خالل زيارة حسـكغ9قت ور عة وَيَّا2 إىل 
حملقاطعـة حلجنو ية حلصينية. وقـا تمت حل9للة 
عىل خل ية حملناقشـات حلكجارية وحالسرتحتيجية 
حملكنامية للقيادة حلصينية مع حلواليات حملكحاة. 

مسـكعاة  حلصـني  إن  حلافـاع  وزيـ9ُ  وقـال 
النك اضة مسلحة يف لني محاولة دول خارجية 
فصل تايوحن. ويف حلوقت ن سه، شّاد فني عىل ون 

 كـني »تعارض محاولة حلواليات حملكحاة حلكاخل 
حلقـوي يف حلشـؤون حلاحخليـة للـاول حأخ9ى«، 

وتذلك ضا ف9ض إرحدتها عىل حلاول حأخ9ى. 
يف وقت سا ق، وعلنت قيادة جمهورية حلصني 
حأم9يكيـة  كزويـا  حإلَدحَرة  قيـا2  ون  حلشـعبيّة 

تايـوحن  اأسـلحة يـرض  السـيادة وحملصالـح 
حأمنية للصني. يف حلوقت ن سـه، وشـارت إىل ون 
تايوحن جـزٌء من حلصني، و9ـذه حإلج9حءحت تؤث9 
عىل حملصالح حأساسـية للصني. ومع تسليمها، 
وحنكهكـت حلواليـات حملكحـاة مبـاوَ جمهوريـة 
حلصني حلشـعبيّة وثالث  الغات صينية وم9يكية 
مشـرتتة يف وقـت وحلـا،  إرسـالها حأسـلحة 
إىل تايـوحن وتاخلـت وَيْضاً يف حلسياسـة حملحلية 
وولحقت حلرضر  سيادة حلصني تكل. وقا ق9ّرت 
حلواليـات حملكحاة يف وقت سـا ق  يَع قطع غيار 
لطائ9حت مقاتلة من ط9حز F-16، وطائ9حت نقل 
مـن طـ9حز C-130 وطائ9حت مقاتلـة من ط9حز 

 .F-5
ويشـري حلخـربحء إىل ون سـبَب حنـاالع وعمال 
حلقكـال حملحكملة  ني حلواليات حملكحاة وحلصني قا 
يكـون  مثا ة محاولة من جانب تايوحن إلض اء 
حلطا ع حل9سـمي عىل سـيادتها حلسياسـيّة، ويف 
حلوقـت ن سـه، لـن تج9ؤ قيـادة حلجزيـ9ة عىل 
حتّخاذ مثل 9ذه حلخطوحت دون دعم من حلواليات 

حملكحاة. 

 شّدد على ضرورة تعزيز التدريبات العسكرية:

عدوان صهيوني على غزة وحماس تقصف بلدات محتلة بالصواريخ 
 :  فلسطين

حلصهيونـي  حاللكـالل  طائـ9حُت  شـنّت 
سلسـلة غارحت عني ة عىل قطاع غزة، ومس 
حلسـبت، مسـكهافًة مبانَي سـكنية ووماتَن 
عامـة وموحنـئ  ح9يـة  لغـت صأ موقعـاً 
 حسـب حعرتحف ناطق حلجيـش حلصهيوني، 
يف وقـت رّدت حملقاومة حل لسـطينية  قصف 
و9َْـَاحف يف حلعمـق حلصهيونـي، وذلـك قبيـل 
حإلعـالن إىل حلكوصل إىل وقـف إطالق حلنار  ني 

حلجانبني  وساطة مرصية. 
وقالـت وتالـة فلسـطني حليـو2، ومس 
لسـبت: إن قص ـاً جويـاً عني ـاً شـنّكه 
طائـ9حت حاللكـالل حلصهيوني، حسـكهاف 
حالن جـارحت  قطـاع غـزة ودّوت وصـوحت 
حلعني ـة جـ9حء حلغـارحت وسـط حلكحليـق 
حلجوي حملكثف للطائـ9حت، الفكًة إىل تع9ض 
 ناية سـكنية ق9ب ملعب حلريموك وسـط 
ماينة غزة لعـاة غارحت ولم ترش إىل وقوع 

إصا ات  رشية. 
ووشاَرت حلوتالة، ون حلطريحَن قصف موقع 
حلبح9يـة حلق9يـب مـن حملارسـة حأم9يكيـة 
شـمال قطـاع غـزة  عـاة صوحريـخ، تمـا 
قص ـت طائـ9حُت حلعـاّو حملينـاء حلجايـا يف 
خانيونـس جنوب قطاع غزة  عاة صوحريخ، 
فيمـا وغارت عـىل مبـاٍن يف  لاة  يـت ال9يا 

شمال حلقطاع. 
وحسـكنك9ت وزحرة حلصحة حل لسطينية يف 
 يان لها وصارته، ومس، حسـكهاحَف طائ9حت 
حاللكـالل مبنًى سـكنياً  محيط حملسكشـ ى 
حإلناونيـي شـمال حلقطاع، مما وسـ 9 عن 

ورضحر تبرية  املسكش ى. 
ويف حلسـياق، وعلن حلناطُق  لسـان جيش 
حاللكـالل حلصهيوني ون قوحتـِه قص ت نحو 
)صأ( 9افـاً طـوحل سـاعات حلليـل يف قطاع 
غـزة، يف لني وعلنت وسـائُل إعال2ٍ إسحئيلية 
ون وتث9 من سـت عرشة قذي ـة وطلقت عىل 
مسكوطنات غالف غزة، فيما دوت ص ارحت 

حإلنذحر يف حملسـكوطنات حملحيطـة  غالف غزة 
م9حرحً. 

حل لسـطينية  حملقاومـة  رّدت   اور9ـا، 
 قصـف حملسـكوطنات وحلبلـاحت حإلسحئيلية 

حملحاذيـة لقطاع غـزة  عـرشحت حلصوحريخ، 
ردحً عـىل حلج9حئم حلكي ي9تكبها حاللكاللُ  حق 
حلشعب حل لسطيني، وشـها قطاع غزة منذ 
ليلـة حلجمعـة وصبـاح ومس حلسـبت تبادالً 

للقصف  ـني حملقاومة حل لسـطينية وجيش 
حاللكـالل حإلسحئيـيل، عقـب ج9يمـة قكل 6 
فلسـطينيني وإصا ـة حملئات  قمع مسـرية 
حلعودة وترس حلحصـار عىل حلحاود حلرشقية 

لقطاع غزة ومس. 
إىل ذلك، قالت ل9تة حلجهاد حإلْسـاَلمي يف 
 يان لها، ومس حلسـبت،  أنها وحفقت صباح 
ومس حلسبت، عىل وقف شـامل إلطالق حلنار 
وعـودة حلهـاوء  عـا حتصـاالت مرصية مع 
قيـادة حلح9تة، مشـرية ون حلح9تـة وعطت 
حلكزحمـاً  وقـف إطـالق حلنار رشيطـَة حلكزح2 

تيان حاللكالل  ه. 
يف لـني، وّتـــات سحيـا حلقـاس حلذرحع 
يف  حإلْسـاَلمي،  حلجهـاد  لح9تـة  حلعسـك9ي 
ترصيـح مقكضـب لوتالة فلسـطني، ومس 
حلسـبت، ون حملقاومـة حل لسـطينية تـاّرس 
توسيع دحئ9ة حل9د تماً ونوعاً إذَح حسكم9 حلعاّو 
 بطشه وعاوحنه عىل شعبنا، مضي ًة »ليعلم 

حلعاّو ون حملقاومة جا9زة ملا 9و و عا«. 



حلعاد 
)أ52(  

حألا 
19 ص 9 ص9199ـ  -  أ2 وتكو 9 أ1ص22

قادمون في العام الرابع مبنظوماتنا الصاروخية املتطورة واملتنوعة التي تخترق كل وسائل 
احلماية األمريكية، قادمون بطائراتنا املُسيَّرة ذات املدى البعيد والفاعلية اجليدة والقدرة 

العسكرية املمتازة..

كلمة أخيرة

يحيى المحطوري  
»اآلن أصب�ح وضُعن�ا وضع�اً 
رهيب�اً جداً، ومؤس�فاً ج�داً، اآلن 
ليس هناك رؤية يف الساحة، ليس 
هن�اك موقفاً يف الس�احة للعرب، 
ها ه�م مستس�لمني اآلن، ونرى 
مع األَيَّام ُك�ّل مرة إنجاز ألمريكا 
وإرسائيل يف سياستهم، ُك�ّل مرة 
إنجاز، ُك�ّل مرة يس�وقون العرب 
إىل تن�ازالت، إىل تقديم استس�ام 
أَْكثَ��ر وأش�ياء من هذه، وبقيت 
�ة كلها مستس�لمة، هل هذا  األُمَّ
موق�ف حكي�م؟. ليس موقف�اً حكيم�اً، بل الرج�ل العادي من 

الناس يقول: ماذا دهى العرب؟!«. 
فق�رة م�ن مح�ارضة الثقاف�ة الُق��ْرآني�ة.. يف أغس�طس 
٢٠٠٢م.. زفرة من زفرات ألم الش�هيد القائد حس�ني بدرالدين 

عىل أمته.. ورصخة تحذير أطلقها قرين الُق��ْرآن.. 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي حلاروحني

حسن زيد
الح�ايل  ال�دويلُّ  املبع�وُث 
)غريف�ث( ق�د قط�ع ُك�ّل 
أن  بتأكي�ده ع�ىل  خطي�ب 
الحوث�ي  عبداملل�ك  الس�يَد 
رجٌل صادٌق ال يكذب، وهذا 
تعدي�ٌل مطَلٌق وَردٌّ عىل ُك�ّل 
التخرص�ات، ومن يتهمون 
االلتزام  الله بع�دم  أنَْص�ار 
ي�وردوا  ل�م  باالتّفاق�ات 
واقع�ًة واح�دًة أَْو نص�اً يف 
ل من�ه أنَْص�اُر  اتّف�اق تنصَّ
الله حتى ويكتفون بالكام 
العام؛ وألن األمر كذلك فمن 
غري املج�دي التدليُل عىل أن 
أنَْص��ار الل�ه يحرتمون ما 
يوّقعون علي�ه وال يوّقعون 
إاّل ع�ىل ما يعتق�دون أنهم 
س�ينّفذونه، وظل�وا منذ أن 
معتق�ات  يف  أرسى  كان�وا 
النظام من�ذ أن بدأت حملة 
االعتق�االت بح�ق املكربين 
بعدم  ���َد  التعهُّ يرفض�ون 
ال  ألَنَّه�م  الش�عار؛  تردي�د 
يري�دون أن يلتزموا ونيتُهم 
عدُم االلت�زام، مع أن طلَب 
األمنيني منه�م أن يتعهدوا 
إج�راء روتيني وم�ربّر؛ كي 
املعتقات،  م�ن  يخرجوهم 

وهذا ما اشتهر 

شاهد على األحداث 4.. 
من التهم املناقضة 

للواقع  )أنصـار 
اهلل ال يلتزمون 

باالّتفاقات( 

بعد أن اعترفت السعودّية بقتل الخاُشقجي.. 
 متى ستعرتف بقتل آالف 
اليمنيني وتوقف العدوان؟!

أ. د/ عبدالعزيز بن حبتور
حني أعلنت الس�عوديّة عىل لس�ان 
نائبها العام األخ س�عود ب�ن عبدالله 
املعجب يف الس�اعات املتأخرة جداً من 
يوم الجمعة املوافق 19 أكتوبر 2018م 
بواقع�ة )م�وت( اإلعامي الس�عودّي 
الشهري جمال خاُشقجي يف قنصليتها 
بإس�طنبول، كانت القيادُة السعوديّة 
قد احتاجت إىل قرابة ال� 17 يوماً لكي 
تقوَل للعالم أجمع بأن الس�يَد جمال 
خاُش�قجي )مات( يف قنصليتها وفقاً 
لرواية جديدة بشأن )موت( مواطنها 

الخاُش�قجي بوصفه حدث نتيجَة شجار بينه وبني 
أح�د املوجودين يف القنصلي�ة. ونتيجًة لذلك اإلهمال 
ال�ذي أّدى إىل م�وت الصحف�ي جمال، فق�د اتّخذت 
القي�ادة امللكي�ة عىل إثر ذلك ق�راراِت عزل وترسيح 
لعدد من موظفيها يف الس�لكني العسكرّي واألمني؛ 
بس�بِب ذل�ك اإلهم�ال والت�رف الفردي م�ن ِقبَِل 
الطاقم األمني املرس�ل من الس�عوديّة إىل إسطنبول 
لاضط�اع بهذه املهم�ة الق�ذرة. وكان أبرز كباش 
الف�داء لهذه الجريم�ة النكراء هو اللواء الس�عودّي 
األسود/ أحمد العسريي الذي انتهى »كارته« ودوره 

اليسء ولو مؤقتاً. 
كم�ا أعل�ن النائُب الع�ام كذلك التحقي�ق مع 18 
ش�خصاً متهم�ني بالضل�وع واالش�رتاك يف جريمة 
القتل ه�ذه. إىل هنا وبهذا االقتضاب الش�ديد زفرت 
الس�لطاُت الس�عوديّة به�ذا الخرب غري الس�ار لها، 
علماً بأن السعوديّة قد غرّيت رواياِتها تجاه جريمة 

االغتيال مراٍت عديدة. 
بطبيعة الح�ال تباين�ت ردوُد األفع�ال اإلعامية 
والسياسية والحقوقية الدولية حول الخرب الصادم، 
وه�و أم�ٌر طبيعيٌّ أن يص�در مثل ه�ذا التباين؛ ألَنَّ 
ش�خَص م�ن تع�رض للقت�ل العمد هو ش�خصية 
إعامية عاملية مش�هورة وله حضوره املميز وآراؤه 
الناقدة لسياس�ات األمري محمد بن سلمان تحديداً، 
وطبيع�يٌّ أن تس�تمرَّ ردوُد األفع�ال ح�ول أص�داء 
الحدث برمته ألشهر قادمة وربما لسنوات؛ ألَنَّ من 
نّف�ذ مهمة القتل وبهذا الجرم املش�هود واملوثّق هو 
نظام س�يايس ملكي )قروسطي( له سوابُق شائنة 

مشابهة له، وربما أقبح. 
مهما حاول النظاُم السعودّي إبعاد املتهم األول يف 
ذلك الحدث الش�نيع، فلن يفلَح؛ ألَنَّ معظم الشواهد 
والقرائن الجنائية امُلعلنة حتى اآلن تَ��ُدلُّ عىل أن ويل 
العهد الس�عودّي محمد بن س�لمان وفريَقه األمني 

ليل هم َمن اقرتف تلك الجريمة الوحشية.  والشُّ
 بقيت تساؤالٌت غامضة عن مكان تواجد جثمان 

القتيل ال يزال البحُث عن إجابات عنها ُملحاً، وال تزاُل 
األجه�زة األمنية الرتكية تواص�ُل البحَث عن خيوط 
الجريم�ة، وُمعظ�م أصاب�ع االتّه�ام 
واإلعامي�ني  السياس�يني  قب�ل  م�ن 
ويِف  الغربي�ة  ال�دول  يف  والحقوقي�ني 
العالم أجمع توجه بوصلة اتّهامها إىل 
أن من أصدر األوامر وخطط لها بغباء 
مفضوح هو األمري محمد بن سلمان 

وفريقه األمني الخاص. 
ه�ذا األم�ري الش�اب املته�ور غ�ري 
الناض�ج سياس�ياً والطام�ح لعرش 
اململكة العربية السعوديّة سبق له أن 
ارتك�ب العديَد من األفع�ال القاتلة يف 

داخل اململكة وخارجها، وكان أبرزها:
أوالً: س�بق له أن ارتكب جرائ�م مرّوعة يف اليمن، 
من خال إطاق العنان لطائراته وبوارجه ومدافعه 
ومرتِزقته وعمائه منذ تأريخ ال� 26 مارس 2015م 
وحت�ى هذه اللحظة، قتل وج�رح فيها مئات اآلالف 
م�ن اليمنيني، ومارس عليها حص�اراً جوياً وبحرياً 
وبرياً جائراً، وجّوع غالبية الش�عب اليمني بحصار 
ش�امل قات�ل ت�رر منه جمي�ع اليمني�ني. وحتى 
حينما عق�دوا تجمعهم االقتصادي األخري بالرياض 
تحت مسمى )دافوس الصحراء( لم يكلفوا أنفسهم 
بق�ول كلمة واحدة تجاه ما يعانيه الش�عب اليمني 
من مرض وجوع وموت متواصل؛ بس�بِب عدوانهم 
املتواصل وسياساتهم املتوحشة ضد الشعب اليمني؛ 
مع العلم بأنهم قد تابعوا باهتمام بالغ كلمة السيد 
م�ارك لوكوك مس�اعد األم�ني العام لألم�م املتحدة 
للش�ؤون اإلنَْس�انية، حيث كتب مذكرة بتأريخ 18 
أكتوب�ر الح�ايل )إن الوض�ع اإلنَْس�اني يف اليمن هو 
األس�وأ يف العالم ل� %75 من السكان، ما يعادل 22 
مليون ش�خص بحاجة إىل مساعدة وحماية، بينهم 
8، 4 ملي�ون يف حالة انع�دام األمن الغذائي وبحاجة 
إىل توف�ري الغ�ذاء لهم بص�ورة عاجل�ة(، أي أنَّ 14 

مليون إنَْسان دخلوا عملياً مرحلة املجاعة. 
أيعق�ُل أن يح�ُدَث ذلك الُج�رم الجماعي يف القرن 
ال�� 21، بأن يعيَش اليمانيون أس�وأَ حالة إنَْس�انية 
يف العالم؛ بس�بِب حكام السعوديّة الذين أشعلوا نار 

الفتنة وفتيل العدوان عىل جريانهم؟
ثانياً: قام األمريُ الش�ابُّ يف ش�هر مارس 2018م 
الغ�رب  دول  عواص�م  أب�رز  إىل  مكوكي�ة  برحل�ة 
االس�تعماري، لن�دن، باريس، مدريد، واش�نطن، يف 
رحل�ة عاق�ات عام�ة وزع فيها صوره وحاش�يته 
عىل الحافات العامة وأمام مقاهي أهّم شوارع تلك 
العواصم، وعقد صفقات هائلة لرشاء األس�لحة من 

هذه العواصم، وأظهر ذاته يف صورة األمري 
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الوعي اليمني يف 
الصدارة.. 


